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ת י צ מ  ת
 

 הרשות לשיקו� האסיר הקמה של יזמה, כדי להרחיב את מער� השירותי� המוצע לאסירות משוחררות 

מתבסס , שהוק� בתל אביב, מרכז זה. מרכז שיקו� המיועד לשרת אסירות משוחררות מכל אזור המרכז

המתייחס לתחומי חיי� שוני� , מסגרת נפרדת לנשי� בלבד וטיפול כוללני: על שני עקרונות מרכזיי�

המוסד לביטוח  של כמפעל מיוחד זכה להכרה ולתמיכה המרכז). בריאות הנפש ועוד, תעסוקה, השכלה(

ה תווכפיילוט בשני שלבי� ולבמסגרת זו התכנית יושמה . הקר� למפעלי� מיוחדי�באמצעות  ,לאומי

בשלב . "מ"הרחבת פעילויות מרכז יו� תל"', ח זה מציג את ממצאי ההערכה של שלב ב"דו. במחקר הערכה

 :מוקדי ההערכה היו, זה

 ;יישו� המודלכלי� מובני� לתמיכה במ ופיתוח מערכת "משגה מחודשת של מודל תלה .1

,  שביעות רצו�,מאפייני המשתקמות, מרכיבי� שיושמו(אופ� היישו� ) א: (מ"הערכת מרכז תל .2

 ;בתחו� התעסוקתי ובתחו� האישישנקבעו מידת השגת התוצאות ) ב(�ו, )נשירה/ התמדה 

ועל  , שלה�שוני�השיקו� י המסלול ותיעוד 2001�2002שהשתחררו מהכלא בשני� אסירות ה יפוימ .3

של נשי� צב� מ ע� מ"הנוכחי של בוגרות תלמצב� עריכת בדיקה השוואתית של , בסיס מיפוי זה

 . עברו מסלולי שיקו� אחרי�ש

 

ניתוח , דיוני� ע� הצוות: אשר כללו, כמותיות ואיכותניות, יושמו מספר שיטות, כדי להשיג מטרות אלו

התוצרי� . העברת שאלוני� למשתתפות בתכנית ועריכת ראיונות אישיי� וקבוצתיי� עמ�, רשומות

 .והממצאי� העיקריי� מוצגי� כא� בהמש�

  

,  למרכזקריטריוני� לקבלה, אוכלוסיית היעד של המרכזהמודל שגובש כולל פירוט של . מודל התכנית. 1

מער� הפעילויות של , בהתא� לתפיסה של טיפול כוללני ומקי�. הפעילויות שייושמו ותוצאות מתוכננות

 בוקר הנו מורכב וכולל בעלי תפקידי� שוני� הפועלי� בארבעה מסלולי� ") בוקרמ"תל("מרכז היו� 

. מסלול העשרה) 4(�ו; מסלול שיקו� מקצועי) 3(; מסלול טיפול נפשי )2(; מסלול לימודי) 1 (  :לי�מקבי

בי� א� השתתפו במרכז היו� או , ת אסירות משוחררות שעובדותוהריי� במרכז משרתות אחר הציופעילו

 לחלק וטיפול אישי שנית�, וקהסבהנחיית רכזת התע, ת קבוצת תעסוקה אחת לשבועו כולל�וה, לא

ברמות שונות , רכזת התעסוקה מלווה את כל הנשי� העובדות, בנוס�. ידי העובדת הסוציאלית�מהנשי� על

, ליווי זה כולל שיחות טלפו� ע� נשי� ומעסיקי� וביקורי� במקומות העבודה. לפי הצור�, של אינטנסיביות

שהצוות שוא� , ומי� שוני�רצ� של תוצאות מתוכננות בתח, באופ� אופרטיבי, נוסח ג� .במידת הצור�

 .החל מתוצאות מיידיות ועד לתוצאות ארוכות טווח, להשיג בקרב הנשי� המשתקמות

 

ערכה זו . המעריכי� הכינו ערכה של כלי� לתמיכה בעבודה השוטפת, על בסיס המודל שגובש, בהמש�

ל תפקוד והתנהגות בטי� שוני� שילמעקב שוט� אחר ה, )אינטייק(לקליטה , כוללת כלי� למיו� מועמדות

 . לתיעוד סיומי טיפול ועוד, להערכה תקופתית, במרכז

 

ידי הרשות לשיקו� האסיר אכ� יושמו במלוא� �נמצא שמרבית המרכיבי� שהוצעו על. הערכת המרכז. 2

לא יוש�  – פס ייצור–  מרכיבי� אחדי� יושמו רק באופ� חלקי ומרכיב אחד, ע� זאת. 2002במהל� שנת 

 . כלל



, אימהות לילדי�, הראתה שרוב הנשי� ה� לא נשואות, מ בוקר"של מאפייני הנשי� שהשתתפו בתלבחינה 

, שהיו חשופות בעבר� לאלימות קשה, חסרות השכלה וניסיו� בעבודה, שברוב המקרי� אינ� גרי� אית�

נמצא , בסו�ל. ושרבות מה� ביצעו בעבר ניסיונות אובדניי�, פיזיות ונפשיות, שה� סובלות ממחלות כרוניות

 .יש היסטוריה רבת שני� של שימוש בחומרי� ממכרי� למרבית הנשי�ג� ש

 

 ונית� 14 � ל7מספר המשתתפות בחודש נע בי� . מ בוקר" נשי� במסגרת תל27טופלו , 2002במהל� שנת 

חמש עשרה נשי� סיימו את השתתפות� בתכנית . לזהות מגמה קבועה של עלייה במספר המשתתפות

בשנת , בנוס�. כאשר שמונה מתוכ� השלימו את התכנית כפי שתוכנ� עבור� והשאר נשרו, ובמהל� שנה ז

 .  נשי�25 �היה ליווי תעסוקתי ל, 2002

 

דיווחו על רמה , )מ בוקר"שה� בוגרות של תל( מ בוקר וה� בקבוצת התעסוקה"ה� בתל, המשתתפות במרכז

התייחסות (ייחס למגוו� של היבטי� הספציפיי� ה� בהתייחסות כוללנית וה� בהת, גבוהה של שביעות רצו�

על שיפור במצב� בעקבות , בס� הכל, דיווחו � ה, בנוס�). ב"איכות הטיפול וכיו, האווירה במקו�, הצוות

קבלת מסגרת , לדוגמא(ה� דיווחו על שיפור רב בהיבטי� מסוימי� של חייה� , ע� זאת. השתתפות� בתכנית

ושיפור בינוני או פחות מכ� ) מוכנות לתעסוקה, עצמי ושליטה עצמיתתפיסות לגבי ה, והשכלה בסיסית

שמענו , לבסו�). ביצירת קשרי� חברתיי� מחו� למרכז ובקיו� קשר ע� ב� זוג, לדוגמא(בהיבטי� אחרי� 

במגוו� של תפקידי� וה� , הנשי� נקלטו היטב במקומות העבודה, שבאופ� כללי, מהמעסיקי� הידידי�

אישיי� ע� �ה� בביצוע משימות העבודה וה� בקשרי� בי�, צונ� של המעסיקי�מתפקדות לשביעות ר

שללא השתתפות� , הנשי� משוכנעות, מעבר לדיווח לגבי השיפור במצב�. מנהלי� ולקוחות, עמיתי�

 . היו חוזרות לדפוסי התנהגות עברייני�, מרכזב

 

 היה בכוונתנו לבחו� את ,בהערכה זו. 2001�2002בשני�  אסירות שהשתחררו מהכלאהמיפוי . 3

, שמקיפה תחומי שיקו� רבי� ומיועדת לנשי� בלבד, כתכנית ייחודית, מ"האפקטיביות של תכנית תל

לא הצלחנו להשיג , לצערנו. מ"שקיימי� עבור נשי� שאינ� מגיעות לתל, בהשוואה למסלולי שיקו� אחרי�

לא נית� היה להסיק לגבי , כ��על. ונהאת המידע הדרוש לנו לגבי כלל האסירות המשתחררות בתקופה הנת

מצב� של כלל האסירות המשוחררות וג� לא יכלנו לערו� השוואות שיאפשרו להסיק לגבי מידת 

 הנשי� 168מצאנו שמתו� , ע� זאת. מ בהשוואה למסלולי שיקו� אחרי�"האפקטיביות של מרכז תל

שהגיעו מעט יותר מעשירית על דווח ,  החודשי� שלגביה� התקבל מידע19שהשתחררו מהכלא במהל� 

כאשר בחנו באופ� ספציפי את מצב� הנוכחי של ). א� לא בהכרח סיימו אותו(מ "לטיפול שיקומי במרכז תל

א� למעלה ממחצית , שלגבי כרבע מה� דווח כי ה� מתפקדות היו� במסגרת בקהילה, מצאנו, נשי� אלה

 .חזרו להתנהגות עבריינית או שכבר חזרו לכלא

  

מרבית מ עושה עבודה טובה מאוד ע� "נית� לסכ� שמרכז תל, א� נסתכל על כלל הממצאי�. מסקנות

יש לקחת בחשבו� שנשי� , ע� זאת .להגיע למקו� ולהתמידכדי  מוטיבציה אישית מספיקהנשי� המגלות 

. מ ומיעוט קט� מאוד מכלל האסירות המשוחררות"אלו מהוות רק חלק מהנשי� שמתחילות את תכנית תל

החשיבות שיש בהמש� קיו� התכנית ובהרחבתה כדי שנשי� רבות על , לפי דעתנו, אי� אלה מצביעי�ממצ

מרכיבי� בו תכנית ולכלול נוכחי של המודל ההלהרחיב את , לדעתנו, יש, בנוס�. יותר יוכלו להשתת� בה

 .בנקודות זמ� שונות לאחר השחרור מהכלא) reaching out( של יישוג נוספי�
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מאסר על רקע של : � שחוזר על עצמומאפיינימחקרי� רבי� אודות עבריינות נשי� מצביעי� על צירו�  

נפשית ומינית , להתעללות פיסית) בשנות הילדות או לאחר מכ�( בשילוב ע� חשיפה סמי� וזנות עבירות

 ;Bloom, Chesney-Lind & Owen, 1994(או בני זוג /אחי� ו, הורי� –מקרובי משפחה מדרגה ראשונה 

Covington, 2001; Greenfeld & Snell, 1999; Snell, 1994( .שה, עוד נמצא�בדר� ,  המגיעות לכלא הנ�נשי

 ללא מיומנויות עבודה מתקדמות וחסרות רשתות תמיכה משפחתיות, נמוכהבעלות השכלה , כלל

 )Petersilia, 1999 .( 

   

ה� זקוקות , לאחר שחרור� מהכלאבקהילה להשתלב תצלחנה , אלוכע� מאפייני רקע קשי� , כדי שנשי�

טווח של שיעזרו לה� להתמודד ע� ההשפעות ארוכות ה, ייעו� וטיפול נפשי: סיוע רב ומסוגי� שוני�ל

 שתאפשרנה לה� לקיי� את עצמ� ,השלמת השכלה והכשרה מקצועיתיחד ע�  ,ההתעללות לה היו חשופות

זיהו את , שהצליחו בתהלי� השיקו�, אסירות משוחררות, בנוס�. )Miller, 1990 (ואת משפחותיה�

דש של הבנייה מח, מציאת תעסוקה, מציאת מקו� מגורי�: המרכיבי� הבאי� בתהלי� השיקו� שלה�

בתחושת המסוגלות , פיתוח קשרי� בתו� הקהילה בה ה� חיות ועלייה במודעות, קשרי� ע� אחרי�

את השינויי� הפנימיי� , א� כ�, שיקו� מוצלח של הנשי� כולל. )O'Brien, 2001(ובביטחו� העצמי שלה� 

יאת מקור שעל הנשי� לעבור יחד ע� הבנייה מחדש או פיתוח של מערכות קשרי� בתו� הקהילה ומצ

 .הכנסה חוקי

   

מתייחסות ה, ממצאי� אלה מציבי� אתגר בפני אנשי טיפול שנדרשי� לפתח מסגרות התערבות כוללניות

,  בשני� האחרונות, הספרות המקצועית מדגישה, בנוס�. חברתי ותעסוקתי, שיקו� נפשי: למספר מישורי�

 ,Bride(ידי צוות של נשי� �עלג� מופעלות ה, נפרדות עבור נשי�את החשיבות שיש לפיתוח מסגרות טיפול 

נדר ומהנסיבות 'נובעי� מהבדלי גה,  של נשי�צרכי� מיוחדי�: ההסברי� הניתני� לכ� כוללי�. )2001

 ,Blumenthal, 1998; Pendergast, Wellisch, & Falkin(שהובילו אות� לאמו� דפוסי התנהגות עברייני� 

ועל , בהשוואה לגברי�, על היות� מופלות לרעה, רות מעורבותשטופלו במסג, דיווחי� של נשי�; )1995

מהצוות המטפל , הטרדות מיניות אליה� נחשפו נשי�ו; )Miller, 1990(בעיות בה� נתקלו בגלל היות� נשי� 

נית� ג� ההסבר שמסגרות המופעלות על , לבסו�. )Miller, 1990; Hodgins et al., 1997( וממטופלי� גברי�

 ,Grella, Polinsky (ועדות רק לנשי� יהיו יותר אטרקטיביות עבור הנשי� וג� יותר אפקטיביותידי נשי� ומי

Hser & Perry, 1999( . 

   

 שלשבה� הושוותה אפקטיביות , במש� השני� האחרונות דווח בעול� על מספר מועט של עבודות מחקר

 & Copeland et al., 1993; Dahlgreen( תכניות התערבות נפרדות לעומת תכניות מעורבות עבור נשי�

Willander, 1989; Dodge & Potocky- Tripodi, 2001( . אלה לא היו חד �שהתקבלו ממחקרי �הממצאי

יה אמפירית זו עדיי� לא יסוג, לכ�. )Bride, 2001 (מגבלות מתודולוגיות שונותבעיקר בשל , משמעיי�

ערכה שמנסה לתת תשובה לשאלת העדיפות עבור יש לציי� שבאר� לא נעשתה עד כה שו� עבודת ה. נפתרה

 .  של תכניות נפרדות בהשוואה לתכניות מעורבות, נשי�



   

�כל אסירה מגיעה לוועדה . החשיבה על מסלול שיקו� לאסירות מתחילה עוד קוד� לשחרור� מהכלא, באר

נית שיקו� וש� נבנית עבורה תכ, בי� שלושה לששה חודשי� קוד� לשחרורה, להכנת תכניות שיקו�

שיקו� ) 2(שיקו� במסגרת הקהילה או ) 1: (במסגרת תכנית השיקו� מוצע לאסירה המשתחררת. ספציפית

� .קהילתית�במסגרת חו

 

, הטיפול במסגרת הקהילה נית� בעיקר במסגרת המחלקות לשירותי� חברתיי�. שיקו� במסגרת הקהילה

מומחי� בטיפול באסירי� , הרכזי�. לו ישובי� נמצאי� רכזי שיקו� האסיר במחלקות א53 �כאשר ב

מטפלי� ישירות באסירי� המשוחררי� וכפופי� מבחינה מקצועית ה� לרשות המקומית וה� , המשוחררי�

: בכל שלושת המשרדי� המחוזיי� של הרשות(ליוע� האזורי במשרד המחוזי של הרשות לשיקו� האסיר 

שכל אחד מה� אחראי על , ספר יועצי� לשיקו�יושבי� מ) חיפה והצפו�; א והמרכז"ת; ירושלי� והדרו�

. ידי וועדת השחרורי��בחלק מהמקרי� התכנית מובנית ומפוקחת על). אזור שכולל מספר יישובי�

האסירי� המשוחררי� מקבלי� טיפול במחלקות לשירותי� חברתיי� , ביישובי� שאי� בה� רכזי�

 . ל הרשותמעובדי� שאינ� מומחי� לנושא ואינ� בפיקוח או בהדרכה ש

  

טיפול באדול� , מרכזי יו� לשיקו� נפגעי סמי�: טיפולי� נוספי� המוצעי� במסגרת הקהילה כוללי�

שמתחיל בתקופת המאסר , ומסלול טיפולי לאסירות אמהות וילדיה�, ביחידות אמבולטוריות שונות

 . וממשי� בקהילה

  

שמוצעות לאסירות על ידי הרשות , קהילתיות�מסגרות שיקו� חו�. קהילתיות�שיקו� במסגרות חו�

מסגרות . הוסטל לאסירות וילדיה�) ב (�ו; הוסטל לאסירות משוחררות) א: (כוללות, לשיקו� האסיר

ידי �מופעל על(בית טיפולי לנשי� מכורות בחיפה ) א: (כוללות, שאינ� של הרשות לשיקו� האסיר, נוספות

 .)שקולטות גברי� ונשי�(ורי� קהילות טיפוליות למכ) ב (�ו; )הרשות למלחמה בסמי�

 

יש מיעוט קט� של מסגרות שיקו� , המוצע על ידי הרשות לשיקו� האסיר, יש לציי� שבמער� השיקו�

מכלל האסירי� ) 3% �כ(מאחר שנשי� מהוות רק מיעוט קט� , בנוס�. המיועדות לנשי� בלבד

יו� או כלי� ספציפיי� ניס, שה� מומחי� לטיפול באסירי� משוחררי�, אי� לרכזי�, המשתחררי�

מעט מאד נשי� מקבלות טיפול שמותא� , כתוצאה מכ�. שהותאמו במיוחד לטיפול באסירות משוחררות

 .לצורכיה�

 

 הרשות לשיקו� האסיר יזמה, שה� אסירות משוחררות, כדי לשפר את מער� השירותי� המוצע לנשי�

�הממוק� בתל, מרכז זה.  המרכזהקמה של מרכז שיקו� המיועד לשרת אסירות משוחררות מכל אזור

מסגרת נפרדת לנשי� וטיפול :  המוצגי� בספרות כחשובי�,מתבסס על שני עקרונות מרכזיי�, אביב

תנת ומ נ"פתיחת מרכז תל). בריאות הנפש ועוד, תעסוקה, השכלה(תחומי חיי� שוני� להמתייחס , כוללני

תמיכה  זכה להמרכז.  מעי� זה באר�יודהזדמנות טובה לבדוק את האפקטיביות של מער� התערבות ייח

במסגרת זו . הקר� למפעלי� מיוחדי�באמצעות  ,המוסד לביטוח לאומי ידי�על כמפעל מיוחדהכרה ול

בשלב הראשו� נבנתה התשתית הארגונית . ה במחקר הערכהתכפיילוט בשני שלבי� ולווהתכנית יושמה 

הרחבת "', בשלב ב). 2002, סינבני ושריג, טימר' ר(והמקצועית לעבודה ע� הנשי� וע� המעסיקי� הידידי� 



שהגישה הרשות לשיקו� האסיר  ההצעה מתו�( נוסחו באופ� הבא המטרות, "מ"פעילויות מרכז יו� תל

 ):קר� למפעלי� מיוחדי�ידי ה�להמש� מימו� ואושרה על

 ;סדנת מיניות ונשיות: מ בוקר תתוגבר ויתווספו לה המרכיבי� הבאי�"הפעילות בתל .1

 .טיפולי בריאותו ;עברית ומחשבי�, שרה לימודית מעבר לשיעורי אנגליתהע

 .מ בוקר"שלא השתתפו בתל, הקמת מער� טיפולי לאסירות משוחררות ותיקות .2

 .   ארגו� פעילויות תרבות ושעות פנאי .3

   

 :ות ה� בתשתיות הפיזיות וה� בתשתיות המקצועי–חלו במרכז שינויי� רבי� , לקר�זו מאז שהוגשה בקשה 

למבנה שממוק� באזור , מקלט ברמת אביב ליד תחנת דלק, המרכז עבר ממקו� פעילותו הראשוני .1

 .טק�ייה

 . הריהוט במקו� שונה לחלוטי� והוא מותא� לפעילויות לימודיות ולפעילויות טיפוליות .2

 לפחות פוהתחלבעלי התפקידי� כל שאר . י� וכ� ג� רכזת התעסוקהימנהלת המרכז התחלפה פעמ .3

 .אחתפע� 

 ובעיקר של המנהלת הנוכחית ,הפעילויות במרכז עוצבו לפי התפישות הטיפוליות של הצוות הנוכחי .4

 .של המרכז

  

צוות המרכז לא הכיר באופ� , בגלל התהפוכות וחוסר היציבות שאפיינו את המרכז בשנתיי� האחרונות 

הדבר חייב , ח"וצג בהמש� הדוכפי שי. לקר� למפעלי� מיוחדי�, בשתי ההצעות, מלא את התכניות שהוצגו

ח שהערי� "מחקר הערכה זה אינו המש� ישיר של הדו, לכ�. המשגה מחודשת של תכנית הפעולה של המרכז

עבור מחקר הערכה זה הוגדרו המטרות ).  2002, סינבני ושריג, טימר(מ "של מרכז תל' את יישו� שלב א

 :  הבאות

 ;יישו� המודללי� מובני� לתמיכה בכמ ופיתוח מערכת "המשגה מחודשת של מודל תל .1

, שביעות רצו�, מאפייני המשתקמות, מרכיבי� שיושמו(אופ� היישו� ) א: (מ"הערכת מרכז תל .2

 ;בתחו� התעסוקתי ובתחו� האישישנקבעו מידת השגת התוצאות ) ב (�ו, )נשירה/ התמדה 

ועל  , שלה�שוני�השיקו� י המסלול ותיעוד 2001�2002שהשתחררו מהכלא בשני� אסירות ה יפוימ .3

 או דמ ע� מדג� אח"הנוכחי של בוגרות תלמצב� עריכת בדיקה השוואתית של , בסיס מיפוי זה

 . יותר של נשי� שעברו מסלולי שיקו� אחרי�

 

כל מטרה מוצגת כפרק יחד ע� , כדי להקל על הקורא. פרק הממצאי� מאורג� לפי שלוש מטרות אלה

 . שיושמו עבורהת המחקר ושיט

 



 
ו מ ל  ת ל  ש ת  י נ כ ת ה ל  ר"ד ק ו ב  מ 

 

מ וכ� בישיבה של ועדת "בסדרה של מפגשי� שקיימנו ע� הצוותי� של הרשות לשיקו� האסיר ומרכז תל

מודל העבודה של מרכז מחדש של  ההתעורר הצור� בהמשג, )10/1/02בתארי� (ההיגוי שבה השתתפנו 

מר ( של שני הגופי� באותו זמ� המנהלי�. מ ובפיתוח של מערכת כלי� לניהול ולתיעוד של עבודתו"תל

בהמש� מוצגי� התוצרי� של . ביקשו שהמעריכי� יסייעו למרכז במשימות אלו) משה�ליל� ב�' הופמ� וגב

 .עבודה זו

 

ה ט י  ש

הגדרות ) א: (שבמהלכ� גובשו, תהלי� העבודה התבסס על סדרה של מפגשי� שקיימנו ע� צוות המרכז

הגדרה  )ג(�ו; רה אופרטיבית של קריטריוני� לכניסה לתכניתהגד) ב(; ברורות של כל מרכיבי התכנית

על בסיס ). 'מפגש להערכה תקופתית וכו, כניסה לתכנית(ברורה של נהלי עבודה בשלבי הטיפול השוני� 

עד , ניסחנו בכתב את מודל התכנית וצוות המרכז עבר על טיוטות שונות של מסמ� זה, הגדרות אלו

המעריכי� הכינו ערכה של כלי� לתמיכה , על בסיס המודל שגובש. ההיגויידי וועדת �שהושל� ואושר על

מעקב שוט� , )אינטייק(קליטה , מיו� מועמדות: מטרות שונותערכה זו כוללת כלי� ל. בעבודה השוטפת

מספר . תיעוד סיומי טיפול ועוד, הערכה תקופתית, בטי� שוני� של תפקוד והתנהגות במרכזיאחר ה

 : חשוב היה שהכלי�. ו בתהלי� הפיתוחעקרונות הנחו אותנ

יבדקו את יישו� תהליכי העבודה והנהלי� עליה� הוסכ� ואת התוצאות שהמרכז מבקש להשיג בקרב  )א(

 . המטופלות

 . ייצגו נאמנה את עקרונות התכנית ויתמכו בעבודה השוטפת של המרכז )ב(

 .קצרי� וקלי� לשימוש, יהיו ידידותיי� )ג(

כדי שנית� יהיה להשוות נתוני� מעבר למטופלות ומעבר , ככל שנית�) structured(יהיו מובני�  )ד(

 .לתקופות זמ�

 .יהיו מתאימי� למחשוב בקלות יחסית )ה(

  

ג� כלי� אלו הועברו לעיונו של הצוות והוכנסו שינויי� כדי להבטיח שימושיות מירבית והתאמה מלאה 

 .לדפוסי העבודה במרכז

 

ת י נ כ ת ה ל  ד ו מ ת  ג צ  ה

 ציונל של המרכזהר

במעבר מהעול� העברייני ומ� השהות בכלא לעול� הנורמטיבי צריכה להיות עבור הנשי� חוליית 

שאותו ה� , כדי להבטיח שהנשי� לא יחזרו לעול� העברייני. השתייכות המקשרת בי� שני עולמות אלה

לרכוש ידע ומיומנויות יה� לעבור שינוי רגשי ול ע– את קודי ההתנהגות ואת המוסכמות —מכירות היטב 

לפי , מ"תלמרכז . שיעזרו לה� להכיר ולהתמודד טוב יותר ע� העול� הנורמטיבי אותו ה� מכירות פחות

המרכז , לצור� כ�. נבנה כתכנית שאמורה לשמש בתפקיד של החוליה המקשרת, תפישת יוזמיו ומנהליו

וזאת בניגוד לתכניות , חומי החיי�שוא� לתת מענה מקי� וכוללני לצרכי� של האסירה המשתחררת בכל ת

שהצרכי� שלה� , שרוב� מתמקדות בתחו� טיפול אחד ואינ� מכוונות באופ� ספציפי לנשי�, שיקו� אחרות

עדויות של נשי� שטופלו במרכזי� מעורבי� , בנוס�. ובחלק מהתחומי� שוני� מאלה של גברי�, ייחודיי�



מניעת מצבי� . הצביעו על חשיפת� לניצול והתעללות) שבה� מרבית המשתקמי� ואנשי הצוות ה� גברי�(

תפישת תפקיד זו . סיבה נוספת לפיתוח מסגרת נפרדת לנשי�, כ��על,  מהווהre-victimizationאלה של 

את התוצאות הרצויות שהתכנית מבקשת להשיג ואת , הכתיבה את קביעת הקריטריוני� לבחירת הנשי�

 .להשיג תוצאות אלהדרכי העבודה והפעילויות השונות בדר� 

 

 אוכלוסיית היעד של המרכז

מחדרה עד (שגרות באזור המרכז ,  שני� לכל היותר4אסירות לשעבר שהשתחררו זה עתה מהכלא או לפני 

  נשי� שאינ� גרות באזור המרכז ושוהות .בסמי� או אלכוהולבכלל או כרגע ושאינ� משתמשות ) גדרה

 .בל למרכזיכולות ג� ה� להתק, א"בהוסטל הנשי� בת

 

 קריטריוני� לקבלה

 .�והיא מקבלת אחריות עליההעבירות שביצעה המועמדת אינה מכחישה את : קריטריו� על

  :קריטריוני	 נוספי	

 או שהיא גרה בהוסטל, באזור המרכזמשלה יש לה דיור  •

 נמוכה�לת קוגניטיבית לפחות בינוניתוהיא בעלת יכ •

  ואלכוהולהיא נקייה מסמי� •

  כלשהי להיכנס לתהלי� שיקומיבעלת מוטיבציה •

 לא הפעלת אלימות או הרס של מרק� קבוצתיל, בעלת יכולת כלשהי להשתלב בקבוצה •

 מביעה נכונות לעמוד בכללי המרכז •

או שמודעת לנזק שקשר זה גור� לה והיא מוכנה להתייחס לכ� , התנתקה מב� זוג שמשתמש בסמי� •

 בטיפול שלה

 

 מ בוקר"פעילויות תל

מער� הפעילויות של המרכז הנו מורכב וכולל בעלי תפקידי� ,  של טיפול כוללני ומקי�בהתא� לתפיסה

; מסלול שיקו� מקצועי) 3(; מסלול טיפול נפשי) 2(; מסלול לימודי) 1: (שוני� הפועלי� בארבעה מסלולי�

 .מסלול העשרה) 4(�ו

  

מה חוזה ע� המרכז לאספקת ידי צוות מורי� השייכי� למכללה חיצונית שחת�נית� על המסלול הלימודי

, שבמסגרת� ניתנת השלמת השכלה בסיסית בקריאה וכתיבה, המסלול כולל שיעורי עברית. שירותי� אלה

מסלול זה כולל ג� שיעורי� . פה והעשרה בנושאי דיומא ובנושאי� היסטוריי� ותרבותיי��הבעה בעל

שמתמקדי� ,  כולל שיעורי� באנגליתהמסלול, לבסו�. ע� דגש על הכרת המחשב ועיבוד תמלילי�, במחשב

 .והבנת הוראות פשוטותבלימוד ראשוני של קריאה וכתיבה 

  

כל . והוא כולל טיפול נפשי אישי וקבוצתי, ידי צוות המרכז וגורמי חו��נית� על המסלול הטיפולי

שנית� , תידי צוות המרכז וג� בטיפול באמנו�המטופלות במרכז היו� משתתפות בטיפול הקבוצתי שנית� על

ידי העובדת הסוציאלית של המרכז ומנהלת �הטיפול האישי נית� על. ידי גורמי חו��באופ� קבוצתי על

שמתייחס לתחומי חיי� , הטיפול הנפשי. המרכז רק לנשי� שאי� לה� מטפל אישי בהוסטל או בקהילה



 בקרב נשי� עוברות שנפוצות מאד) התעללות, כגו�(מתמקד באופ� מיוחד בחשיפת טראומות מהעבר , רבי�

מאחר . של נשי� אלה" הקרבניי� והמקרבני�"חוק והקשר של טראומות אלה לדפוסי ההתנהגות 

בנוס� לפעילויות הפורמליות של הטיפול האישי , "מרחב טיפולי"ידי הצוות כ�שהמקו� נתפס על

ש הצבת גבולות שבמסגרת� י, שבה� מעורב כל הצוות, קיימות פעילויות טיפוליות שגרתיות, והקבוצתי

יש פעילויות המכוונות לתת לה� תחושה של שייכות , בנוס�. לנשי� והערות ביחס להופעה ולהתנהגות שלה�

או בבית� במצבי� וה� כוללות ביקורי� אצל מטופלות המאושפזות בבתי חולי� או במרכזי גמילה , למקו�

 . נשי� נמצאות על ס� נשירה מהמרכזבמצבי� בה� ה) reaching out(ופעילות מכוונת של יישוג חריגי� 

  

ידי רכזת התעסוקה של המרכז והוא כולל שיחות אישיות וקבוצתיות �נית� על מסלול השיקו	 המקצועי

גיוס מעסיקי� , הפניית נשי� לאבחו� מקצועי ולהכשרה מקצועית, ע� הנשי� כדי להכי� אות� לחיי עבודה

מנחה חיצונית נותנת , בנוס�. ליווי הנשי� והמעסיקי�השמה במקומות עבודה ו, ידידי� ותחזוקה שלה�

ליטוש (בעבר היה במרכז ג� פס ייצור . קורס פקידות שמקנה מיומנויות בהקלדה עיוורת וכתיבה עסקית

 .שמתוכנ� לחזור בעתיד, לתרגול מיומנויות של התנהגות במסגרת של עבודה) זכוכית

  

 ,כגו�(מסלול זה כולל  קורסי� שוני� . די גורמי חו�י�ידי צוות המרכז ועל�נית� על מסלול ההעשרה

והרצאות ) תיאטרו� ומוזיאו�(רועי� מיוחדי� כגו� ביקורי� באתרי תרבות יוא) שהי בריאות הא,אומנות

 . בנושאי� כגו� טיפוח אישי

  

 . לפי גור� מבצע ולפי הגור� שהפעילות מכוונת אליו, מפרטי� את הפעילויות' ח�ו' נספחי� ז

 

 לויות עבור נשי� עובדותפעי

, בי� א� השתתפו במרכז היו� או לא, הריי� במרכז משרתת אסירות משוחררות שעובדותופעילות אחר הצ

�וטיפול אישי שנית� לחלק מהנשי� על, בהנחיית רכזת התעוקה, והיא כוללת קבוצת תעסוקה אחת לשבוע

ברמות שונות של , נשי� העובדותרכזת התעסוקה מלווה את כל ה, בנוס�. ידי העובדת הסוציאלית

, ליווי זה כולל שיחות טלפו� ע� נשי� ומעסיקי� וביקורי� במקומות העבודה. לפי הצור�, אינטנסיביות

 . במידת הצור�

 

  וע� סיומויו�המרכז מהל� הטיפול בתוצאות מתוכננות ב

למספר תחומי� שינויי� שצוות התכנית שוא� להשיג באמצעות הפעילויות שתוארו למעלה קשורי� 

 :  מרכזיי�

 
  מסגרת המרכזה של קבל

 בהתא� לתכנית האישית,  חודשי��12ל ועד לפחות חודשי� 3 בתכנית למש� משתתפת המטופלת •

 ממעטת להתווכח  ו– "לא" כולל – י הצוות" מקבלת דברי� הנאמרי� לה עהמטופלת •

  ממלאת תורנויות המטופלת •

משלימה משימות ; לויות האחרות המתקיימות במרכזמרוכזת בלימודי� ובפעי/ מעורבתהמטופלת •

 מכינה שיעורי בית ; לימודיות



  מתנהגת באופ� שמאפשר לצוות לסמו� עליה המטופלת •

 

 )לדיירות ההוסטל( קבלת המסגרת של ההוסטל

  שלבי� בהוסטל2עברה לפחות המטופלת  •

 

 יחס למרכז

  מרגישה שייכת למרכז ומזדהה אתוהמטופלת •

 מרכז כאובייקט מעבר בי� הסביבה הישנה לסביבה העתידיתבמשתמשת  המטופלת •

 

 רכישת הרגלי עבודה

 למרכז בבוקר בזמ�מגיעה  המטופלת •

 נכנסת בזמ� לפעילויות המטופלת •

  נוכחת בכל הפעילויות המתקיימות במש� היו�המטופלת •

 )באמצע� לא יוצאת מה(נוכחת לאור� כל זמ� הפעילויות  המטופלת •

 ) אישי�ניקיו, תספורת, איפור, לבוש(פעה אסתטית  שומרת על הוהמטופלת •

 

 אישיי	�יחסי	 בי�

  יחסי� תקיני� ע� החברות לקבוצה במרכזמקיימת המטופלת •

  מתפקדת היטב ע� הצוות והדיירות האחרות בהוסטלהמטופלת •

 דפוסי התנהגות נורמטיביי� ודפוסי תקשורתמקיימת  המטופלת •

 שלה ולא מתכחשת לה� עומדת מאחורי אמירות ומעשי� המטופלת •

 

 השקעה בטיפול נפשי אישי

 סדיר למפגשי הטיפול האישימגיעה באופ�  המטופלת •

 קשר טיפולי טוב ע� המטפליוצרת  המטופלת •

טראומות , למשל(לעבוד על תכני� רלוונטיי�  ולהשקיע בטיפול, פתחילהמגלה נכונות  המטופלת •

 )מהעבר

 

 התמודדות ע	 קשיי	

 א מרימה ידיי� בשעת משבר מחפשת עזרה ולהמטופלת •

  משתפת את הצוות בקשיי� ולא מציגה חזות שקרית המטופלת •

  מאמינה שצוות המרכז עומד לרשותה בעת הצור�המטופלת •

 מודעת לפיתויי� ומכשלות פוטנציאליי� •

 יכולה לדחות סיפוקי� •



 

 התמודדות ע	 העבר

 ג� בקבוצהכ� לאחר מ בטיפול האישי וראשית ,  מדברת על טראומות העברהמטופלת •

אישיי� �בקשרי� בי�, בתפקוד( מבינה את הקשר בי� טראומות מהעבר לקשיי� נוכחיי� המטופלת •

 ) ואלימות פנימית או חיצונית

 

 מצב רגשי

  חשה פחות בושה ואשמההמטופלת •

 

  קשר ע	 רכזת תעסוקה לקראת היציאה לעבודה

  יודעת מה ההעדפות המקצועיות שלההמטופלת •

 התנהג בראיו� עבודה יודעת להמטופלת •

  יש קורות חיי� כתובי�מטופלתל •

 

 תחושת מוכנות

 לתעסוקהיציאה  חשה מוכנה להמטופלת •

 

 ) חודשי� לאחר סיו� תכנית הבוקר12( תוצאות מתוכננות לטווח ארו� בקרב בוגרות המרכז

א כאשר אחד התנאי� המרכזיי� להשגת� הו, המרכז קבע לעצמו להשיג מספר תוצאות ארוכות טווח

רצ� התוצאות לטווח ארו� שנקבעו . אישי או קבוצתי, המש� התמדה של בוגרת המרכז בקשר טיפולי

 .מופיע בהמש�

 

 תוצאות סופיות

  מתמידה בעבודההמטופלת •

  מקיימת את עצמה והיא עצמאית מבחינה כלכליתהמטופלת •

 

 תוצאות ביניי	

 :ה בכל אחד מהתחומי� הבאי�סביר/ להגיע לרמה טובהההאישעל , קוד� להשגת התוצאה הסופית

 דימוי עצמי ותפיסת האחר) א 

 .פחתה בתחושת הקורבנותה ו תחושת מסוגלות עצמית, יש מוקד שליטה פנימימטופלתל •

 .)לא מופקרת וג� לא מתכחשת או מדחיקה את הנשיות שלה( יש זהות נשית מאוזנת מטופלתל •

ללא , )רע/טוב, לב�/ פשטנית שחורלא ( יש ראייה מורכבת יותר של הדמויות בסביבתהמטופלתל •

 .)splitting(פיצול 

 . יש תפיסה ברורה של הגבולות בי� העצמי לאחרמטופלתל •

  

 תפקוד יומיומי) ב



 .)תספורת, איפור, לבוש(אסתטית  שומרת על הופעה מטופלתה •

 . במקו� נקי מעבריינותגרה מטופלתה •

 . מנהלת משק ביתמטופלתה •

 .סביבה העברייניתי� ומהיהתנתקה מהחיי� העבריינ •

 .מציבה לעצמה מטרות •

 . מתכננת את העתידמטופלתה •

  

 אישיי	�יחסי	 בי�) ג

 . יוצרת קשרי� חברתיי� בחו�המטופלת •

, השפלה, ניצול, לא של תלות(מערכות יחסי� בריאות ממקו� שווה המטופלת מקיימת  •

 .)דיכוי, קורבנות

  .)לא קיצונית(מאוזנת של המטופלת מינית ההתנהגות ה •

 

 מ"כלי� שפותחו לניהול העבודה השוטפת במרכז תל

פותחה סדרה של טפסי� לתמיכה בעבודת , פי עקרונות המודל שגובש�כדי להבטיח עבודה שיטתית על

 .'הכלי� מוצגי� במלוא� בנספח א.  מציג את רשימת הכלי� שפותחו1לוח . המרכז



 מ"לרשימת הכלי� שפותחו לניהול העבודה השוטפת במרכז ת. 1לוח 

 הכלי מטרה מועד המילוי

לפני , בראיו� המיו�
 הקבלה לתכנית

 9על בסיס , בחינה שיטתית של התאמת המועמדת למרכז
 קריטריוני� קבועי�

 טופס מיו� מועמדות  

�מאפייני� סוציו(תיעוד מאפייני הרקע של המטופלת  בעת הכניסה לתכנית
, רקע תעסוקתי, רקע לימודי, בריאות, דמוגרפיי�

, משפחת המוצא, טוריה של שימוש בסמי� ואלכוהולהיס
 )משפחה גרעינית

 טופס אינטייק 

נוכחות מטופלות   מעקב שוט� אחר נוכחות במרכז דיווח יומי
 מ "במרכז תל

השתתפות מטופלות   מעקב שוט� אחר השתתפות בפעילויות השונות דיווח יומי
 בפעילות

הספק (וד בפס ייצור מעקב שוט� אחר חמישה ממדי תפק דיווח יומי
קבלת כללי , ריכוז בעבודה, עבודה ברצ�, בעבודה
 )קבלת נהלי עבודה, בטיחות

טופס לדיווח על תפקוד  
 בפס ייצור

תיעוד ומעקב שוט� אחר הפרות כללי� והתנהגות  )לפי הצור�(דיווח שוט� 
; גניבה; החדרת ס� למרכז; שימוש בסמי�: חריגה

 ;לימות מילוליתא; השחתת רכוש; אלימות פיזית

 תיעוד אירועי� חריגי�

בכל פע� (דיווח שוט� 
 )שעורכי� בדיקה

בדיקות שת� לשימוש  מעקב שוט� אחר שימוש בסמי�
 מ"בסמי� במרכז תל

סיכו� חודשי של נוכחות במרכז והשתתפות בפעילויות  בסיו� כל חודש
 השונות

סיכו� חודשי של  
נוכחות במרכז 

והשתתפות בטיפולי� 
 ותופעילוי

לפני (פע� בחודשיי� 
 )וועדת הערכה

הנפשי , מעקב אחר התקדמות בתחו� ההתנהגותי
על בסיס הערכות של הצוות בתחומי� , והתעסוקתי

סמני� של התקדמות ) 2(; מסגרת קבלת) 1: (שוני�
 מוכנות לתעסוקה) 3(; בטיפול

טופס למעקב תקופתי  
אחר מטופלת במרכז 

יו� לקראת וועדת 
 הערכה

בסיו� (דשיי� פע� בחו
 )וועדת הערכה

טופס לסיכו� דיו�   תיעוד ההחלטות של וועדת ההערכה
תקופתי של וועדת 

 הערכה

עזיבה (בעת סיו� התכנית 
 )מתוכננת או הדחה

 תיעוד הסיבה לסיו� והתכניות שגובשו להמש�

טופס לתיעוד סיו�  .
 השתתפות במרכז יו�
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טה  שי

 מקורות המידע

. בעת העברת השאלוני� היו תשע משתתפות בתכנית וכול� מילאו שאלוני�. מ בוקר"משתתפות בתל

 .שלוש מתוכ� רואיינו בראיונות עומק, בנוס�

דינמית בעת איסו� הנתוני� �כל שש הנשי� שהשתתפו בקבוצה הפסיכו. מ ערב"משתתפות בקבוצת תל

 .לקחו חלק בראיו� קבוצתי

 הנשי� שהשתתפו בקבוצת התעסוקה בעת איסו� הנתוני� 12עשר מתו� . תתפות בקבוצת תעסוקהמש

 . שבתחילתו ג� מילאו שאלוני�, לקחו חלק בראיו� קבוצתי

, לגבי אופ� תפקוד�) 77%( מעסיקי� ידידי� 17 מתו� 13רכזת התעסוקה ראיינה . מעסיקי� ידידי�

 .ודהשילוב� והתמודדות� של הנשי� במקומות העב

 

 כלי�

מ בוקר והאופ� שבו "מצב� במהל� השתתפות� בתל, נתוני� על מאפייני המשתקמות. רשומות המרכז

ידנו ומשמשי� את צוות המרכז �שפותחו על, מ בוקר נלקחו משלושה טפסי�"סיימו את השתתפות� בתל

 מידע על מאפייני� שממנו נאס�, טופס אינטייק )1): (11 � ו10, 2טפסי� , 'נספח א' ר(בעבודה השוטפת 

היסטוריה של שימוש , רקע תעסוקתי, רקע לימודי, היסטוריה רפואית, רקע פלילי, דמוגרפיי��סוציו

טופס דיו� תקופתי של וועדת ) 2. (מידע על משפחת המוצא ועל המשפחה הגרעינית, בסמי� ואלכוהול

, מצבה בטיפול, ידי המטופלת�קבלת המסגרת והכללי� של המרכז עלשכולל הערכות הצוות לגבי , הערכה

הא� הושמה , שמתעד את סיבת הסיו�, טופס תיעוד סיו�) 3 (.ומידת המוכנות שלה ליציאה לתעסוקה

מאחר שהטפסי� הוכנסו לשימוש רק . מסגרות טיפול המש� וסיבות להדחה או נשירה מהתכנית, בעבודה

שהטפסי� לא היו קיימי� בתיקי� ידי עוזרת מחקר לגבי הנשי� �המידע הושל� על, 2002במהל� שנת 

 .  שלה�

 

מ בוקר "השאלו� שהועבר באופ� קבוצתי למשתתפות בתכנית תל. מ בוקר"שאלוני� למשתתפות בתל

, תכונות אישיות(מ בוקר על מצב� האישי "השפעות נתפסות של תכנית תל: בח� את הנושאי� הבאי�

) השכלה, מצב רגשי, אישיי��קשרי� בי�, ודהמוכנות ליציאה לעב, מודעות עצמית, מיומנויות התמודדות

 ). 'נספח ד' ר(ושביעות רצו� מהיבטי� שוני� של התכנית 

 

שהועבר באופ� קבוצתי למשתתפות בקבוצת , השאלו�. שאלוני� למשתתפות בקבוצת תעסוקה

 מ"השפעות נתפסות של תכנית תל: בח� את הנושאי� הבאי�, )מ בוקר"שה� ג� בוגרות של תל(התעסוקה 

מצב , אישיי��קשרי� בי�, מודעות עצמית, מיומנויות התמודדות, תכונות אישיות(בוקר על מצב� האישי 

נספח ' ר(מ בוקר ומשוב על התהלי� הקבוצתי "מידת המוכנות שלה� לחיי עבודה בסיו� תל, )השכלה, רגשי

 ).'ה

ידי החוקרי� במקו� �עלבמרכז ראיו� זה נער� . מ ערב"'ראיו� קבוצתי ע� המשתתפות בקבוצת תל 

המנחה הקבועה של הקבוצה יידעה את המשתתפות מראש ולא הייתה . אחד מהמפגשי� הקבוצתיי�



ידי רשמת והתמקדה בבחינת ההשפעות הנתפסות של הקבוצה על �השיחה תועדה על. נוכחת בזמ� הראיו�

 .  ו בקבוצהתו� ניסיו� לקבל את הערכותיה� לגבי מצב� אילו לא השתתפ, חייה� של המשתתפות

  

ידי החוקרי� במקו� אחד �עלבמרכז ראיו� זה נער� . ראיו� קבוצתי ע� המשתתפות בקבוצת תעסוקה   

המנחה הקבועה של הקבוצה יידעה את המשתתפות מראש ולא הייתה נוכחת . מהמפגשי� הקבוצתיי�

 בשלב הקליטה ידי רשמת והתמקדה באתגרי� שאת� מתמודדות הנשי��השיחה תועדה על. בזמ� הראיו�

 .בעבודה ולאחר מכ� ובתרומה של הקבוצה להתמודדות� ע� אתגרי� אלו

 

שבאותה נקודת זמ� היו פחות , מ בוקר"רכזת התכנית פנתה לכל המשתתפות בתל. ראיונות אישיי�

על ידי הראיונות התקיימו . וביקשה את הסכמת� להשתת� בראיו� אישי,  מהכלא�משנה לאחר שחרור

בזמ� הפעילות של המרכז והתמקדו בשינויי� שעברו עליה� מאז כניסת� לתכנית , ת הבוקרבשעוהחוקרי� 

 .ובתפקיד שמשחק המרכז בשינויי� אלו

 

ידי רכזת התעסוקה של �מעסיקי� ידידי� רואיינו באמצעות הטלפו� על. שיחות משוב ע� מעסיקי�

ראיו� ע� המעסיק התמקד בנושאי� ה). 'נספח ו' ר(שפותח לצור� זה , תו� שימוש בטופס מובנה, מ"תל

הנהלה , אישיי� ע� עמיתי��קשרי� בי�, תפקוד והתקדמות בעבודה, תהלי� הקליטה בעבודה: הבאי�

 .כוחות וקשיי� מיוחדי�, ולקוחות

 

� י א  ממצ

 הערכת יישו�

 

 2002מרכיבי התכנית שיושמו במהל� שנת ) א

יחד ע� , קו� האסיר פורטו מרכיבי התכניתידי הרשות לשי�בהצעה שהוגשה לקר� למפעלי� מיוחדי� על

דרכי הפעולה ", 9�12עמודי� ' ר(הרציונל שמדגיש את החשיבות שיש להכללת כל מרכיב בתו� התכנית 

ע� . 2002 מרבית המרכיבי� שהוצעו אכ� יושמו במהל� שנת 2כפי שנית� ללמוד מלוח "). להשגת היעדי�

 .�לא יושמ "זי בתכנית תלה מרכיב מרכהיש, קו הייצוריש לציי� ש, זאת

  

ליווי� ותמיכה בה� במקביל , משתמעת החשיבות שיש להכנת הנשי� לתעסוקה, מתו� קריאת ההצעה

ידי רכזת �נית� ללמוד על החשיבות והיק� העבודה המבוצעת על, )1פרק ' ר(מתו� מודל התכנית . להעסקת�

, חשוב לציי�, לבסו�. יח שלא תנשורנהכדי למצוא מקומות עבודה הולמי� לנשי� וכדי להבט, התעסוקה

, ידי הצוות הראשו��שההשוואה כא� נעשתה ביחס להצעה המקורית שהוגשה לקר� למפעלי� מיוחדי� על

כפי , כל בעלי התפקידי� במרכז התחלפו מאז והתפיסה הנוכחית, כפי שכבר צוי�. שהקי� את המרכז

 .ר להיבטי� הטיפוליי� של התכניתנותנת מקו� מרכזי יות, שמשתקפת במודל האחרו� שגובש

 



 2002מרכיבי התכנית שהוצעו ויישומ� במהל� שנת  .2לוח 

מרכיבי התכנית כפי שפורטו בהצעה המקורית  יישו�
 שהוגשה לביטוח הלאומי

, הפניית הנשי� למרכז לייעו� של שירות התעסוקה לפי שיקול הדעת של רכזת התעסוקה, חלק מהנשי� הופנו
 . אל וכישורי� מקצועיי�לאבחו� פוטנצי

 קו ייצור  לא יוש�

לא ניתנו שיעורי . יוש� במקצועות עברית ולימודי מחשב
 מתמטיקה ובמקומ� התקיימו שיעורי אנגלית

 מתמטיקה, השלמת השכלה במקצועות עברית
 ומחשב

 טיפולי� פרטניי� יושמו

 קבוצות טיפוליות ותמיכתיות  יושמו

 �מעקב אחר ניקיו� מסמי יוש�

פסיכולוגיה , גינקולוגיה: נשי/ סדנא בחינו� מיני  . חודשי�4התקיי� קורס בריאות האישה במש� 
 מינית וחינו� לאמהות

כגו� ,  חודשי� התקיימו פעילויות תרבות2�3 �אחת ל
חוג , בנוס�. ביקורי� במוזיאוני� ובהצגות תיאטרו�

 התקיימו בשעות הערב" פרלמנט נשי�"לתכשיטנות ו

 ת העשרה ופעילויות פנאיפעילויו

, הוק לבעיות רפואיות ודנטליות�המרכז מחפש פתרונות אד
 א� רק כשאישה פונה ביוזמתה

סידור , בדיקות רפואיות מקיפות: טיפול בריאותי
דווח לנו  (.תזונה נכונה ומעקב רפואי, בעיות שיניי�

 )שמרכיב זה לא תוקצב

ת וניתני� דינמי�מופעלת קבוצה פסיכו, מ ערב"במסגרת תל
 ג� טיפולי� פרטניי�

, קבוצתי/טיפול נפשי: הקמת מער� טיפולי לוותיקות
 בהתא� לצור�

 

 

 

 השתתפות) ב

מ " נשי� טופלו במרכז במסגרת תל27, 2002במהל� שנת . 2002מ בוקר בשנת "מספר המשתתפות בתל 

מספר המשתתפות , 1כפי שנית� ללמוד מתרשי� . כאשר חלק מה� הצטרפו כבר בשנה הקודמת, בוקר

מ בוקר "נית� לזהות מגמה קבועה של עלייה במספר המשתתפות בתל, באופ� כללי. 14 � ל7בחודש נע בי� 

 . לער�12במחצית השנייה של השנה מספר המשתתפות התייצב סביב ). ש� הייתה ירידה, לבד מחודש יולי(

 



 

 לפי חודש, 2002מ בוקר בשנת "מספר המשתתפות בתל. 1 תרשי�
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 נשי עבדו 22,  אלו25מתו� .  נשי25 �היה ליווי תעסוקתי ל, 2002בשנת . נשי	 בליווי תעסוקתי

    מתוכ� התחילו לעבוד לראשונה במהל� שנת14כאשר , )האחרות היו בתהליכי הכנה ליציאה לעבודה(

 .ידי מעסיקי ידידי� הנשי העובדות היו מועסקות על22מתו� שבע עשרה .  2002

  

 15, 2002מ בוקר במהל� שנת " הנשי שהשתתפו בתל27מתו� . מ בוקר ואופיי	" הסיומי	 בתלמספר

שמהוות (שמונה מתוכ� , לפי דיווחי העובדת הסוציאלית של המרכז. נשי סיימו את השתתפות� בתכנית

 15 � חודשי ל3כאשר מש� השהות שלה� בתכנית נע בי� , השלימו את התכנית כפי שתוכנ� עבור�) 53%

, לבסו�. מ בוקר מעל לחצי שנה"שהו בתל) 8 מתו� 5(למעלה ממחצית הנשי שהשלימו את התכנית . חודש

 אחת האיש, בנוס�. שבע מתוכ� הושמו בעבודה ע תו השתתפות� בתכנית ואחת מצאה עבודה בעצמה

 .בשל מחלה קשה, הפסיקה להשתת� בתכנית

 

מש� השהות של . מ בוקר" לפני שהשלימו את תלנשרו) 40% (2002 המסיימות במהל� 15שש מתו� 

ידי העובדת הסוציאלית �כפי שניתנו על, בדיקה של ההסברי לנשירה. הנושרות נע בי� שבועיי לחצי שנה

פירוט הסיבות (מ בוקר בעקבות נשירה שלה� מההוסטל "העלתה שכמעט כל הנשי נשרו מתל, של המרכז

 ).1לוח ', מופיע בנספח ז

 

  המשתקמותמאפייני) ג

הממצאי מראי שקיימת שונות רבה . 2002מ בוקר "דמוגרפיי	 של המשתתפות בתל�מאפייני	 סוציו

הגיל . 52 � ל22כאשר הטווח נע בי� גיל , 2002מ בוקר במהל� שנת " הנשי שהשתתפו בתל27בגילאי של 



 בשנות השלושי 44%עוד ; 30 � מהנשי היו בגיל נמו� מ26%; )8.5= סטיית תק�  (36הממוצע היה 

רק מיעוט רשומות במרכז כנשואות , לגבי מצב� המשפחתי .40היו מעל גיל ) 30%(וכשליש מהנשי ; לחייה�

), )44%(קרוב למחצית מהנשי היו גרושות ). 2002 מהמשתתפות בשנת 15%שה� מהוות , ארבע נשי

 ).4%(ות או פרוד) 4%(ומיעוט קט� ביותר היו אלמנות , )33%(כשליש רווקות 

  

 ידי דפוסי התנהגות �נראה שמרבית מאופייני על, )בעבר או בהווה(מהדיווחי לגבי בני הזוג של הנשי

מתיאור מערכות היחסי שהיו לנשי ע בני . סרסרות ואלימות, שימוש או סחר בסמי: כגו�, עברייניי

במקרי רבי נית� לפרש . ת וניצולתלו, של אלימות פיזית ונפשית, הזוג שלה� עולה תמונה קשה ביותר

לוותר על העצמיות שלה� וא� לסכ� את הביטחו� האישי שלה� כדי , שהנשי היו מוכנות להקריב את עצמ�

 . לבדתשארנה שלא 

 

 כאשר מספר הילדי שהיו לה� נע בי� אחד לששה והגילאי , 2002היו אמהות בשנת ) 63%(רוב הנשי

הילדי אינ גרי ע האמהות וג לא ע , מצאנו שכמעט בכל המקרי. 32 �שלה נעי בי� חצי שנה ל

לגבי מערכות היחסי של האמהות ע . אלא ע קרובי משפחה אחרי או במשפחות אומנות, האבות

 לחידוש תניסיונובחלק מהמקרי דווח על . הממצאי מראי שכמעט בכל המקרי היה נתק, ילדיה�

מתאפיי� בהיפו� תפקידי שבו שדווחו כאשר אחד מדפוסי הקשר , ילדילפעמי רק ע חלק מה, הקשר

 .  הילד דואג לא

 

          הגיעו בעקבות המאסר הראשו� שלה� 2002מ בוקר בשנת "רוב הנשי שהשתתפו בתל. רקע פלילי

) 8%(פחות מעשירית של המשתתפות . הגיעו לאחר שני מאסרי) 16%(עוד כששית מהמטופלות ). 56%(

אלא הגיעו ישירות (שתי נשי לא היו במאסר . מ בוקר"עברו שלושה מאסרי קוד להגעת� לתל

 ).מהמעצר

 

כאשר המחלה , דווחו כסובלות ממחלות כרוניות) 42%(מיעוט גדול של הנשי . היסטוריה רפואית

) ניתשמהוות קרוב למחצית מהנשי הסובלות ממחלה כרו,  מקרב כלל המשתתפות26%(השכיחה ביותר 

מחלות כרוניות אחרות שדווחו כוללות ). לפעמי בשילוב ע אסתמה ומחלות אחרות(הינה הפטיטוס 

 .סוכרת ואבני בכליות, סרט�, פוליו

 

או /בבתי חולי כלליי ו, אושפזו בעבר) 56% (2002מ בוקר בשנת "למעלה ממחצית המשתתפות בתל

כגו� , בגי� מחלות פיזיות או מצבי נפשיי, ופ� קבוענוטלות תרופות בא) 31%(כשליש מה� . פסיכיאטריי

במסגרת אמבולטורית או , יש היסטוריה של טיפול פסיכיאטרי) 46%(לכמחצית מהנשי . דיכאו� וחרדה

כאשר , ביצעו בעבר ניסיונות אבדניי) 48%(דווח שכמחצית מהנשי , כ��כמו. בבתי חולי פסיכיאטריי

 .כגו� אונס או רצח של בני משפחה קרובי, ו קשורי לטראומותההסברי העיקריי שניתנו הי

 

לאחוז . יש השכלה יסודית בלבד או פחות מכ�) 44%(למיעוט גדול מהנשי . רקע לימודי ותעסוקתי

�יש השכלה על) 11%(רק לעשירית מהנשי . א כי רוב� לא סיימו אותה, יש השכלה תיכונית) 44%(דומה 

) 29%(ופחות משליש ) 71%(מרבית הנשי לא שירתו בצבא , לגבי שירות צבאי. תיכונית שאיננה אקדמית

כמעט שני שליש . מעול לא עבדו במקו עבודה מסודר) 52%(דווח שכמחצית מהנשי , בנוס�. שירתו



עבדו בשני ) 23%(עוד כרבע ; עבדו בשלושה מקומות עבודה או יותר, סיו� בעבודהימבי� הנשי שהיה לה� נ

נצפתה שונות גדולה בתפקידי שמילאו הנשי . עבדו במקו אחד בלבד) 15%(שתי נשי ;  עבודהמקומות

הסיבה השכיחה . קיו�ימעבודות פקידות והנהלת חשבונות ועד עבודות של חדרנות ונ, במסגרות העבודה

טורי� או שגרר פי, במקו העבודה או מחוצה לו, ביותר שניתנה להפסקות בעבודה הייתה ביצוע של עבירה

 .מעצר

 

יש היסטוריה של שימוש בחומרי ) 74%(למרבית הנשי . היסטוריה של שימוש בסמי	 ואלכוהול

, )הרואי� או קוקאי�(היה בסמי קשי )  מקרב המשתמשות75%(כאשר השימוש השכיח ביותר , ממכרי

 15%אלכוהול בקרב לבד או ביחד ע , עוד דווח על שימוש בסמי קלי. לבד או בשילוב ע אלכוהול

 .ולגבי עשירית מתוכ� על שימוש באלכוהול בלבד, מהמשתמשות

  

כאשר טווח הגיל של תחילת , )6=  סטיית תק�  (19הגיל הממוצע להתחלת השימוש בחומרי ממכרי היה 

בהתייחס למש�  .18המשתמשות התחילו לפני גיל ) 53%(כמחצית הנשי . 35 לגיל 11השימוש היה בי� גיל 

כאשר , )7=  סטיית תק� ( שני בממוצע 15נמצא שנשי השתמשו בחומרי ממכרי במש� , מ� השימושז

הממצאי בנוגע למסגרות גמילה הראו שחלק מהנשי .  שני24 �שנה אחת לבי� טווח זמ� השימוש נע 

 . עברו ניסיונות גמילה בכלא וחלק במסגרות שונות בקהילה

 

 שביעות רצו� מהמרכז) ד

מ בוקר התבקשו להערי� את שביעות הרצו� "המשתתפות בתל. מ בוקר"ת רצו� של משתתפות תלשביעו

הטיפול , מקצועות הלימוד: שלה� מהמרכז באופ� כוללני ובהתייחס למספר היבטי ספציפיי של התכנית

, �המשתתפות מדווחות על רמה גבוהה של שביעות רצו. האווירה במרכז ומיקומו, וההתייחסות של הצוות

וה� בהתייחס להיבטי הספציפיי ) בסול של חמש דרגות, 4.9ממוצע של (ה� בהתייחסות כוללנית 

שביעות הרצו� הגבוהה ביותר דווחה לגבי לימודי מחשב רמת כאשר , )5 � ל3.9הממוצעי נעי בי� (

 הרצו� פירוט שביעות(לגבי הלימודי באנגלית והמיקו של המרכז דווחו  ביותר ותנמוכרמות הוה

 ). 2לוח ', מההיבטי השוני של התכנית מופיע בנספח ז

 

המשתתפות בקבוצת התעסוקה התבקשו ג ה� להערי� . שביעות רצו� של משתתפות בקבוצת תעסוקה

ההתייחסות של : את שביעות הרצו� שלה� באופ� כוללני ובהתייחס למספר היבטי ספציפיי של הקבוצה

המשתתפות דיווחו על רמה . ושאי שעולי בה והמקו בו היא מתקיימתהנ, האווירה בקבוצה, המנחות

וה� ) בסול של חמש דרגות, 4.5ממוצע של (כוללנית התייחסות ה� ב, גבוהה מאד של שביעות רצו�

 פירוט ההיבטי הספציפיי מופיע בנספח ; 4.6 � ל4.2הממוצעי נעי בי� (בהתייחס להיבטי הספציפיי

 ). 3  לוח ', ז

 

 ההשתתפות בתכנית מנקודת המבט של הנשי) ה

. מ"מ� הראיונות עולה שהנשי בעיקר בחרו להגיע להוסטל ולא למרכז תל. מוטיבציה להגיע למרכזה

נעשתה מתו� הבנה שה� , בעיקר אלה המכורות לסמי, לפי דברי חלק מהנשי, הבחירה להגיע להוסטל

מ הוצג "הטיפול במרכז תל". סגורה"ה� זקוקות למסגרת ו" מסגרת פתוחה"אינ� יכולות לשק את עצמ� ב



השיקו במרכז היווה תנאי לשחרור שלה� , אצל מיעוט בלבד. לה� כחלק מהמער� הטיפולי של ההוסטל

 .מהכלא

  

התבקשו הנשי להביע את דעת� , י והקבוצתיייהאיש, בכל הראיונות. מסגרת שיקומית לנשי	 בלבד

כל הדוברות ציינו שיש .  מסגרת שיקו המיועדת לנשי בלבד–מ "יי של תללגבי אחד המאפייני המרכז

: בדבריה� נית� היה לזהות שני הסברי מרכזיי.  לנשי בלבדתחשיבות מכרעת לקיומה של מסגרת ייעודי

בקבוצות שמיועדות לנשי בלבד קל יותר ) 2 (�בקבוצות ללא גברי אי� מתח מיני ומעורבות רגשית ו) 1(

עבור כל , בהמש� מוצגי. הבנה וידע, הזדהות,  על הדברי הקשי והנשי בה� מהוות מקור לכוחלדבר

 .  דברי הנשי במלותיה�, אחד מההסברי

 וצות ללא גברי	 מונעות מתח מיני ומעורבות רגשיתקב. 1 

 . זה יוצר מתח מיני, קשה לי לדבר בקבוצה שיש בה גברי	 •

זה אמיתי באופ� אוטומטי אי� , אישה ע	 אישה אי�,  יש משחק,ברגע שיש גברי	 זה מניפולציות •

הבנתי שכל . א	 אני אדבר ליד גבר אז הוא יחשוב שזה משחק. היא עברה חוויה דומה, משחק

 . הכל היה דפוק,לא רק ע	 חבר או בעל, מערכות היחסי	 שלי היו פגומות

 . גברי	 ולא בטיפולא	 היו גברי	 במקו	 היינו אולי עסוקות במעורבות רגשית ע	 ה •

 

הכוללי	 פגיעות מיניות שנחוו , קבוצות לנשי	 מאפשרות דיבור והתחלקות ע	 הקבוצה בתכני	. א2

 בעבר

 .  למשל אני לא יכולה לדבר על אונס בקרבת גברי	, שאני לא יכולה להעלות ע	 גברי	, יש תכני	 •

 .12ברתי אונס אכזרי בגיל אני לא יכולה לדבר בכנות כי ע] קבוצות מעורבות [.N.Aשל ' בקב •

 קבוצות לנשי	 מאפשרות קבלת כוח ואחוות נשי	 

המקו	 היחידי שהוא לנשי	 ויש בזה . המקו	 הזה דבר אחר, N.Aלמרות שאני בהרבה קבוצות  •

 . כוח

 .אני חושבת שכשנשי	 נפגשות לבד זה כוח •

ותנות מניסיונ� הנשי	 נ. הנשי	 פה נותנות הרבה כוח ומראות שזה אפשרי ושאפשר להשתנות •

 .ומתקוות�

 .מקור הכוח לעזרה העצמית ה� הנשי	 האחרות ומה שעברו •

 

 הבנה וידע וקבלת קבוצות לנשי	 מאפשרות הזדהות. ב2

שלא , הדיבור ע	 הנשי	 האחרות עוזר להעלות דברי	 שהודחקו. �ה� דומות לי ואני מזדהה את •

כאשר אני , דברי	 שהדחקתי, א� פע	דברי	 שאמרתי לעצמי זה לא קרה לי : דברתי עליה	 קוד	

 .שומעת את הנשי	 האחרות אני יודעת שג	 לה זה קרה וזה נות� לי כוח לדבר עליה	

 .פה קל לי לדבר על דברי	 אישיי	, פה יותר נוח לדבר על האונס שלי •

. אחת משתפת את השנייה בקשיי	 ובמה שעובר עליה ביו	 יו	, במסגרת הזו אחת עוזרת לשנייה •

לפעמי	 אני באה הפוכה ואי� לי חשק לשו	 . י משתחררת ומטפלת בעצמי ג	 בקטע הרגשיככה אנ

 . אני משתפת בקושי ונרגעת. דבר



 .נשי	 מזדהות יותר ע	 נשי	, אי� גבר שיחסו	 אות�, בקבוצות הטיפוליות נית� לדבר על הכול •

 אנחנו נפתחות פה. חבל לי לחזור ממקו	 כזה שהוא רק נשי	 למקו	 מעורב של נשי	 וגברי	 •

או , ]הוזכר ש	 אחת הנשי	[איזה ניסיו� יש לו שיש ל , אי� אפשר לדבר ע	 גבר על זה, ממקו	 אחר

 .לכל אחת אחרת

לכל אחת יש טראומה פרטית ואת . יש לי סיוטי	, יש לי בעיות שאני לא יודעת א	 יעברו אי פע	 •

אי� , ת יכולה לספר על העברא. שומעת על המצב של נשי	 אחרות ואת יכולה ללמוד מכל מקרה

 .רק אנשי	 שהיו בתו� זה יכולי	 לעזור ל�, הורי	 אחי	, להתמודד ע	 הב� של�

אז יותר קל לי פה ע	 . אני לא יכולה להתחלק בכאב ע	 גברי	 זה קשה לי, פה זה משהו אחר •

 .הנשי	

ו אומרות לי מה הייתי לומדת והייתי אומרת דברי	 והייתי משתפת את הבנות וה� הי,  דר� הבנות •

 .עשיתי מה שחברה אמרה לי והצלחתי בזה. לעשות

 .יש בעיה ע	 גברי	, כנשי	 מכורות, לנו. הקבוצה עזרה לי להתמודד ע	 יחסי ע	 גברי	 •

השאר , צרי� טיפול שורש, יש דברי	 שה	 המוקד. אני פע	 ראשונה הבנתי אני זקוקה לנשי	 כמוני •

זה כמו :   שנה ויש מישהו שאומר30 על משהו שלא דיברת את מתחילה לדבר, זה רק כיבוי שריפות

 .זה מקו	 שמקנה ביטחו�, מכונית שנתקעת בקיר ואי� לה כריות אויר

 .יש הזדהות והקשר אחר, להיות ע	 נשי	 זה אחרת. כולנו מזדהות ע	 אותו כאב שעברנו •

 

 הראשונית למרכזהסתגלות ה) ו

מרבית המרואיינות ציינו את . הראשוני לשהות� במרכזבעיקר בימי , הנשי מתארות קשיי הסתגלות

לתפקד במסגרת שיש , ")אני לא רגילה שאחרי אומרי לי מה לעשות("הקושי שהיה לה� לקבל סמכות 

 ")  מפריעה בקבוצהילפעמי היית, בהתחלה התמרדתי", "היה לי קשה לקו בבוקר("לה גבולות ברורי

 שני . בשבוע הראשו� הדברי לא היו מוכרי ולא היו ידועי("ולהשתלב חזרה במסגרת של לימודי

היו קשיי בהסתגלות בעיקר . היה לי קשה להיכנס לעול הזה. שלא למדתי והכניסה הייתה לעול אחר

 "). אבל זה כיי� ללמוד. מש באו קשיי, בלימוד של דברי חדשי



 התכנית  הערכת תוצאות

 

 יתוצאות התכנית בתחו האיש) א

עד כמה התבקשו להערי� ) מ בוקר"שה� בוגרות של תל(מ בוקר ובקבוצת התעסוקה "המשתתפות בתל

התמודדות ע , קבלת מסגרת: מ בוקר עזרה לה� להשתפר בתחומי הבאי"ההשתתפות שלה� בתל

, תפיסות לגבי העצמי ומודעות עצמית, )משפחתיי וחברתיי(אישיי �קשרי בי�, שליטה עצמית, קשיי

הנשי דיווחו על שיפור רב , כפי שנית� ללמוד מהממצאי המוצגי בהמש�. מצב רגשי והשכלה בסיסית

 . בחלק מההיבטי ושיפור בינוני או מטה מכ� בהיבטי אחרי

  

קבלת מסגרת והשכלה —בהתייחס לשני תחומי הקשורי באופ� ישיר להשתלבות עתידית בעבודה

 מבי� המשתתפות דיווחו על שיפור רב בידע שלה� בעברית ובמחשבי קרוב לשני שליש ומעלה  – בסיסית

חיזוק . דיווחו על שיפור משמעותי בידע שלה� באנגלית) 26.7%(א� רק מיעוט , )בהתאמה, 62.5% � ו76.9%(

כאשר הנשי הדגישו את , לתמונה זו קיבלנו מהשאלות הפתוחות ומהראיונות הקבוצתיי והאישיי

למעלה , בנוס�.  יד��א� לימודי האנגלית נתפסו כמיותרי על,  העברית והמחשביהתרומה של לימודי

ולקבל ללא ) 64.3%(ממחצית מהנשי דיווחו על שיפור רב ביכולת שלה� לקבל תנאי של מקו עבודה 

ביכולת לקבל סמכות באופ� כללי דווח על שיפור מתו� , ע זאת). 57.1%(וויכוחי את דברי צוות המרכז 

 ).4לוח ' פירוט ממצאי אלו מופיע בנספח ט(תר יו

  

מצאנו שיש אמנ , )מ בוקר וקבוצת תעסוקה"תל(כאשר השווינו את הממצאי שהתקבלו משתי הקבוצות 

מ "שבו המשתתפות הנוכחיות בתל, אבל דפוס דומה בכל התחומי מלבד בידע במחשבי, הבדלי קלי

2 תרשי' ר(בוקר דיווחו על שיפור רב יותר .( 

 



     השוואה בי�  : מידת השיפור הנתפס בקבלת מסגרת ובהשכלה בסיסית. 2תרשי� 

מ "בוגרות תל(למשתתפות בקבוצת תעסוקה ) N=9(מ בוקר "משתתפות תל

  )N=9; בוקר
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שליטה עצמית והתמודדות ע , תפיסות ומודעות, מצב רגשי: נבדקו ג שינויי במספר היבטי של העצמי

בכל הקשור לתפיסות של העצמי . התקבלה תמונה מעורבת בתחו זה, 3י שנית� ללמוד מלוח כפ. קשיי

בי� מחצית לשני שליש מהנשי מדווחות על שיפור רב ורק מיעוט קט� מה� מדווחות על , ומודעות עצמית

 לגבי .כשני שליש מהנשי מדווחות על שיפור רב, בהתייחס לנושא של שליטה עצמית, בנוס�. שיפור מועט

כחמישית מהנשי מדווחות על , ע זאת. מחצית הנשי דיווחו על שיפור רב, היכולת לפנות בבקשה לעזרה

קרוב לשני שליש מהנשי מדווחות על שיפור , לבסו�. שיפור מועט ביכולת שלה� לשת� אחרי בקשייה�

 .ושה והאשמהא� שיפור מתו� יותר במידת הלח� היומיומי ובתחושות הב, רב במצב הרוח שלה�

 



 בתחומי עצמי שוני� בקרב משתתפות ובוגרות * מידת השיפור הנתפס. 3לוח 

 )התפלגויות וממוצעי�( מ בוקר"של תל

 

סטיית 
 תק�

 

 

 ממוצע

 שיפור  %
       רב

)8�10( 

 שיפור %
    בינוני 

)4�7( 

 שיפור %
 מועט

)1�3( 

 

N 

 

 

 תחו�

 יתתפיסות לגבי העצמי ומודעות עצמ      

2.2 7.9 66.7 27.8 5.6 18 

 מודעות לגבי יכולות וכוחות 

2.1 7.9 72.2 22.2 5.6 18 

 מודעות לגבי קשיי� ובעיות 

2.4 7.8 66.7 27.8 5.6 18 

 מידת התקווה לגבי העתיד

2.1 7.6 58.8 35.3 5.9 17 

הבנה לגבי מידת האחראיות לגבי מה שקורה 
 בחיי� 

2.3 7.4 50.0 44.4 5.6 18 

נה את הקשר בי� חוויות העבר לבי� קשיי� הב
 נוכחיי� 

2.4 7.0 52.9 41.2 5.9 17 

 מודעות לפיתויי� 

2.6 7.0 55.6 33.3 11.1 18 

 ביטחו� העצמי 

 שליטה עצמית      

 יכולת להתנתק מקשרי� ע� גורמי� עברייניי� 16 12.5 18.8 68.8 7.8 2.7

 יפוקי�יכולת לדחות ס 15 6.7 26.7 66.7 7.2 2.4

 פנייה בבקשה לעזרה      

 יכולת לבקש עזרה ולא להרי� ידיי�  18 5.6 44.4 50.0 7.1 2.4

 יכולת לשת� אחרי� בקשיי� 16 18.8 31.3 50.0 6.9 2.9

 מצב רגשי      

 מצב הרוח  16 6.3 31.3 62.5 7.1 2.2

 מידת הלח� בחיי היומיו� 17 5.9 52.9 41.2 6.9 2.0

 מידת הבושה והאשמה  17 17.6 41.2 41.2 6.1 2.7

 ".שיפור רב מאד "10עד " אי� שיפור "1הסול� נע בי� * 

 

 

 

א
 כי , ג
 כא	 דפוס השינוי שדווח היה דומה מאד במרבית ההיבטי
, כאשר משווי
 בי	 שתי הקבוצות

הבנת , י
מודעות לפיתוי, נראה שהנשי
 מקבוצת התעסוקה מדווחות על שיפור רב יותר בביטחו	 עצמי


ביכולת לדחות סיפוקי
 וביכולת . הקשר בי	 חוויות העבר לקשיי
 בהווה וביכולת לשת� אחרי
 בקשיי


בהשוואה לקבוצת , מ בוקר מדווחות על שינוי רב יותר"הנשי
 מתל, להתנתק מגורמי
 עברייני

 ). 3תרשי
 ' ר(התעסוקה 

  



ואה בי�  משתתפות השו: מידת השיפור הנתפס בתחומי עצמי שוני�. 3תרשי� 

  )N=9; מ בוקר"בוגרות תל(למשתתפות בקבוצת תעסוקה ) N=9(מ בוקר "תל
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הרוב הגדול של הנשי
 דיווחו על שיפור רב ביכולת שלה	 להתייחס בכבוד , אישיי
�בהתייחס לקשרי
 בי	

פור רב ביכולת דיווחו על שי) 60%סביב (אחוז נמו� יותר ). 75%(ובקשר שלה	 ע
 ילדיה	 ) 85.7%(לאחר 

מרבית . ללא אלימות מילולית וצעקות, ידי אחרי
 ולקיי
 תקשורת נורמטיבית�שלה	 למנוע ניצול על

ממצאי
 (הנשי
 דיווחו על שיפורי
 מתוני
 יותר ביכולת ליצור קשרי
 חברתיי
 ולקיי
 קשר ע
 ב	 זוג 

מ בוקר והבוגרות "תתפות תלמש, השוואה בי	 שתי הקבוצות). 5לוח ', אלו מוצגי
 בפירוט בנספח ז

ההשוואה מוצגת (העלתה ג
 כא	 דפוסי
 מאד דומי
 במרבית ההיבטי
 , המשתתפות בקבוצת התעסוקה

 ). 1תרשי
 ', בנספח ח

 

וזאת בניגוד לתחומי
 האחרי
 , מרבית הנשי
 דיווחו על שיפור בינוני ומטה, בהתייחס לתכנו	 העתיד

רק כשליש מהנשי
 דיווחו על שיפור רב ביכולת : היה רב יותרשבה
 השיפור המדווח , שהוזכרו עד כה

הממצאי
 בתחו
 זה מוצגי
 בפירוט ; )בהתאמה, 35% � ו33%(שלה	 לתכנ	 את העתיד או לכוו	 את חייה	 

 .2תרשי
 ', בנספח ח ו6לוח ', בנספח ז

 

 תעסוקהתוצאות התכנית בתחו
 ה) ב

יפי לגבי מידת המוכנות שלה	 להיבטי
 שוני
 של המשתתפות בקבוצת התעסוקה נשאלו ג
 באופ	 ספצ

הרוב המכריע של הנשי
 דיווח , 4כפי שנית	 ללמוד מלוח . מ בוקר" בתל	עול
 העבודה בסיו
 השתתפות

וג
 בהתייחס ) 5 עד 1סול
 הנע בי	 ב, 4.5= ממוצע (באופ	 כללי , על רמת מוכנות גבוהה ליציאה לעבודה


באופ	 , ניי	 לראות שהתחומי
 בה
 דווח על רמת מוכנות נמוכה יותרמע. למרבית ההיבטי
 הספציפיי



השתלבות ע
 העובדי
 האחרי
 כשווה בי	 שווי
 והתמודדות ע
 , היו הצגה עצמית במקו
 העבודה, יחסי

נראה שתחומי
 אלה קשורי
 לאופ	 שבו הנשי
 תופסות את עצמ	 ובאות . קשיי
 בתהלי� הקליטה

 
 .האחרי
באינטראקציה ע
 העובדי

 

 דיווח עצמי של המשתתפות בקבוצת התעסוקה לגבי מידת המוכנות שלה� . 4לוח 

 *מ בוקר"ליציאה לעבודה ע� סיו� תל

 

סטיית 
 תק�

 

 ממוצע

 מוכנות %
    רבה  

)4�5( 

 מוכנות %
  בינונית 

)3( 

 מוכנות %
   מועטה

)1�2( 

 

N 

 

 

 …עד כמה היית מוכנה, מ בוקר"כשסיימת את תל

 להסתדר ע� הכללי� במקו� העבודה 10 10 0 90 4.2 0.9

 לחפש מקו� עבודה 9 0 22 78 4.2 0.8

 להתראיי� לעבודה 10 10 10 80 4.1 1.3

 להסתדר ע� המנהלי� במקו� העבודה 10 10 0 90 4.1 0.9

 להחזיק מעמד במקו� העבודה 10 10 0 90 4.1 1.2

 מקו� העבודהלהציג את עצמ� ב 10 20 10 70 3.8 1.4

 להשתלב ע� העובדי� האחרי� כשווה בי� שווי� 10 20 10 70 3.6 1.3

 להתמודד ע� קשיי� בתהלי� הקליטה לעבודה 10 10 30 60 3.6 1.2

עד כמה היית מוכנה ליציאה לעבודה , בס� הכל 10 0 10 90 4.5 0.7
 ?מ בוקר"כשסיימת את תל

 ".רבה מאדבמידה  "5עד " בכלל לא "1הסול� נע בי� * 

 

 

 דיווח ממעסיקי
 ידידי
) ג

עבדו בסוגי
 שוני
 של , 2002ידי מעסיקי
 ידידי
 במהל� שנת �הנשי
 שהועסקו על. תפקוד בעבודה


הועסקו במשרה ) 54%(למעלה ממחצית הנשי
 . החל מעבודת ניקיו	 ועד תפקידי ניהול זוטרי
, תפקידי

דווח . חת מהנשי
 עבדה בהיק� של פחות מחצי משרהרק א.  משרה¾בחצי או ) 38%(מלאה ועוד כשליש 

 
       התמידו במקומות העבודה ועבדו למעלה מחצי שנה באותו מקו
) 62%(ג
 שקרוב לשני שליש מהנשי

 .)7לוח ', הפרטי
 המלאי
 מוצגי
 בנספח ז(

 


, שה
 קלטולתאר את החודש הראשו	 של העובדת התבקשו , ידי רכזת התעסוקה�שרואיינו על, המעסיקי


ממוצע התשובות שלה
 ". היה טוב מאד "5עד " היו בעיות קשות "1 �בסול
 מ, בהשוואה לעובדי
 אחרי

הנימוקי
 המילוליי
 שניתנו ). 1.0= סטיית תק	 ; 3.7= ממוצע (הצביע על תפקוד שהוא למעלה מבינוני 

 :ו את האמירות הבאותכלל) 5 או 4ציוני
 של (להערכות המספריות שהצביעו על התאקלמות טובה 

 .עובדת מכל הלב, לא מאחרת, עובדת שקטה ומסורה •

 . למלא כל משאלהההשתדל •

 . התנהגות למופת, קליטה מהירה, זור�, חלק •

 .מאוד אוהבי� אותה, מגיעה בזמ� •

 . מעבר להשקעה הרגילה,התאקלמות די מהירה ללא צור� בהשקעה בלמידה •



� כניסתה לבית העסק שלי המקו� ניראה מצוחצח מיו. נקייה וחרוצה, בחורה אחראית ומסורה •

 .ומסודר

 .לא התכנסה בעצמה, לא נרתעת, מאוד דינמית ופתוחה •

 

, בנימוקי
 שלה
, לא הצביעו, )3ציו	 (ג
 המעסיקי
 שהעריכו את ההתאקלמות הראשונית כסבירה  

 :על בעיות מיוחדות

 .עובדי� אחרי�מהתאקלמה יותר  •

 .יש קצת קשיי�האחרונה א� בתקופה , כאד� בסדר גמור •

 .וקלטה את המתרחש, הבינה את המצב די מהר •

, בתחילה היו קשיי קליטה. הטלפונייחסות היא מעבודתה במוקד יוההת, היא עובדת במקו� זה זמ� מה •

יש לציי� כי לאחר שיחה העובדת הוכיחה רצינות . החומר המקצועי הרב הקשה עליה וכ� נהלי העבודה

 . ועמידתה בנהלי�ושיפרה את מקצועיותה

 

והיה רק ) 1ציו	 (לא היה א� מקרה שבו מעסיק הערי� את ההסתגלות בחודש הראשו	 כבעייתית מאד  

 :והוא אמר) 2ציו	 (מקרה אחד שבו מעסיק תיאר את המצב כבעייתי 

 .הסתגלה מהר מאודאבל  –לקבל הנחיות היה לה קשה הייתה קצת מסוגרת בהתחלה ו •

 

קשו לדווח על נוכחות בעבודה בחודש האחרו	 של הנשי
 המועסקות אצל
 ועל המעסיקי
 הידידי
 התב

: ניתוח התשובות הראה נוכחות כמעט מלאה של הנשי
 במקומות העבודה. דייקנות בהגעה לעבודה

היו (הייתה נוכחות כמעט מלאה ) 46%(לאחוז דומה ; הייתה נוכחות מלאה) 46%(מחצית מהנשי
 כל

הייתה נוכחת (רק לגבי אישה אחת דווח על חיסורי
 רבי
 ; ) מימי העבודה שלה	96% � ל85%נוכחות בי	 

המעסיקי
 ציינו שה	 נעדרו בעיקר , לגבי הנשי
 שנעדרו מעט ממקו
 העבודה).  מימי העבודה44% �רק ב

ג
 לגבי האישה שנעדרה ממרבית ). הורי
 או ילדי
(שלה	 או של בני משפחה קרובי
 , מסיבות רפואיות

 ."א� באופ	 עקרוני לא מחסירה, חלתה בצורה קשה באבעבועות רוח"המעסיק ציי	 שהיא ,  העבודהימות

תמיד מגיעות בזמ	 ) 85%(הדיווחי
 מצביעי
 על כ� שהרוב המכריע של הנשי
 . לגבי הגעה בזמ	 לעבודה

 
יק דיווח לא היה א� מקרה שלגביו המעס). 15%(לעבודה ורק מיעוט מאחרות לעתי
 רחוקות או לפעמי


 .על איחורי
 רבי

  

קבלת : בהתייחס למספר היבטי
, המעסיקי
 התבקשו ג
 להערי� את התפקוד של הנשי
 בעבודה

ההערכות ניתנו . התקדמות בעבודה ויחסי אנוש, התמודדות ע
 קשיי
, מוטיבציה, איכות הביצוע, מסגרת

שהנשי
 מקבלות היטב , יקי
 דיווחוהמעס". מצב טוב מאד "5עד " יש בעיות קשות "1 �על סול
 שנע מ

, )4.9= ממוצע (ה	 שומרות על כללי בטיחות : בשלושת ההיבטי
 שנבדקו, את מסגרת מקו
 העבודה

לפי דיווחי ). 4.6= ממוצע (ומגיעות למקו
 בהופעה הולמת ) 4.8= ממוצע (מקבלות את נוהלי העבודה 


 אחת מהנשי
 ומרבית הנשי
 מעורבות לא התגלו בעיות במוטיבציה לעבודה בקרב א�, המעסיקי

 ). 4.3=  ממוצע(ושואפות להתקד
 בו ) 4.6= ממוצע (ומשקיעות בעבודה 

 



עובדות , הנשי
 מתרכזות בעבודה: ג
 בהתייחס לאיכות ביצוע העבודה, המעסיקי
 דיווחו על רמה גבוהה

 המעסיקי
 ציינו שהנשי
 ,כ	�כמו). בהתאמה, 4.5 � ו4.6, 4.7ממוצעי
 של (ברצ� ויש לה	 הספק טוב 

וג
 כאשר ה	 , )4.5= ממוצע (מכירות את גבולות היכולת שלה	 ולוקחות על עצמ	 משימות בהתא
 לכ� 

לפירוט הממצאי
 לגבי ). 4.4= ממוצע (ודבקות במשימה ) 4.7= ממוצע (ה	 מוכנות לבקש עזרה , מתקשות

 .8לוח ', נספח ז' ר, תפקוד הנשי
 במקומות העבודה

 

המעסיקי
 התבקשו להערי� ג
 את , )N = 8(חס לנשי
 שעובדות לפחות חצי שנה במקו
 העבודה בהתיי


תו� שימוש , מידת ההתקדמות שלה	 בהשוואה לעובדי
 אחרי
 שעובדי
 אותו מש� זמ	 בתפקידי
 דומי

י שלפ, הממצאי
 מראי
". התקדמה במידה רבה מאד "5עד " בכלל לא התקדמה "1 � דרגות מ5בסול
 ב	 

 
,  מהנשי
 התקדמו במידה רבה או במידה רבה מאד בהשוואה לעובדי
 אחרי
50%הערכת המעסיקי

 במידה מוהתקד) 12.5%(מה	 ורק מיעוט , לדברי המעסיקי
, התקדמו במידה סבירה) 37.5%(כשליש מה	 

 : תוהמספריות המעסיקי
 נתנו ג
 דוגמאות כדי לתמו� בהערכ. מועטה

 ".ראש גדול", דת דברי� שקשורי� ג� בעקיפי� לתחו�לומ, לוקחת אחריותהיא  •

 .ומקלידה אות� במחשב, מקבלת הזמנות בטלפו� בצורה נימוסיתהיא  •

 .התקדמות והבנת החומר בצורה טובה מאודהיא מראה  •

 .  השתפרה מאוד והיאמאוד טובי�שלה עבודה ההספקי  •

 

, נו שבעצ
 הדבר לא היה תלוי בהלמד, התקדמה במידה מועטהלגבי האישה היחידה שצוי	 לגביה כי 

 ".עושה את העבודה כמוטל עליה, אי	 לא	 להתקד
 בעבודה: "מאחר שלדברי המעסיק

 

בהתייחס לשלוש , ידי המעסיקי
�ג
 יחסי האנוש של הנשי
 במקו
 העבודה הוערכו על. יחסי אנוש

 1 �ניתנו על סול
 שנע מההערכות ). במידה שרלוונטי(הנהלה ולקוחות , חברי
 לעבודה: קבוצות שונות

שהמעסיקי
 מעריכי
 את יחסי האנוש , נית	 לומר, באופ	 כללי". מצב טוב מאד "5עד " יש בעיות קשות"


טובי
 מאד וג
 שהעובדי
 האחרי
 מתייחסי
 למשתקמות בכבוד /של הנשי
 ע
 חבריה	 לעבודה כטובי

יש , ע
 זאת. 4.9 � ל4.2ת היו בי	 בכל תשעת ההיבטי
 שנבדקו ההערכות הממוצעו: ולא כאל חריגות

המעסיקי
 ציינו שבקרב כשליש מהנשי
 היו קשיי
  – בטחו	 עצמי ע
 אחרי
 – שבתחו
 אחד, לציי	

 
. המעסיקי
 מדווחי
 על יחסי אנוש טובי
 של הנשי
 ג
 ע
 ההנהלה).  ומטה3ציוני
 של (כלשה


ה	 מקבלות את הדברי
 הנאמרי
 לה	 , י
הנשי
 מגלות שליטה עצמית בקשרי
 שלה	 ע
 מנהל, לדבריה

נבדק היחס , לבסו�). 4.8 � ל4.6הממוצעי
 נעי
 בי	 (וה	 מתנהגות באופ	 שמאפשר להנהלה לסמו� עליה	 

, לדבריה
 הנשי
 אדיבות: של הנשי
 ללקוחות וג
 כא	 המעסיקי
 דיווחו על תמונה חיובית ביותר

 � ל4.7כל הממוצעי
 נעי
 בי	 (ליטה עצמית בקשר את
 מוכנות לסייע לה
 ומגלות ש, זמינות ללקוחות

 .9לוח ', נספח ז' ר, לפירוט הממצאי
 לגבי יחסי האנוש של הנשי
 במקומות העבודה). 4.8

 

לזהות כוחות בולטי
 או יכולות מיוחדות , בשתי שאלות פתוחות, המעסיקי
 התבקשו. כוחות וקשיי�

המעסיקי
 דיווחו שאינ
 מזהי
 תו� שלושה מ. יד
�קות עלוקשיי
 או בעיות מיוחדות של הנשי
 המועס


 : א� כל היתר פירטו מגוו	 של כוחות שוני
, כוחות מיוחדי
 בקרב הנשי
 המועסקות אצל

 .ועובדת מכל הלב, עובדת טובה... דואגת לעצמה, ניסיו� חיי� •



 .חכמת חיי� •

 .דינאמית וכנה, מאוד פתוחה …פוטנציאל ניהולי, יכולת ניהול •

 .ולת ניהוליתיכ •

 .יכולת גבוהה בעיצוב •

 .ואחריות, מסירות, זריזות •

רמתה המקצועית , לציי� לשבח את אישיותהיש  …יציבות, חריצות, נכונות, נחישות, התמדה •

 .מבחינת סיוע וכבוד לזולת,  איש90והשתלבותה בצוות המונה 

 .עובדת מסורה ואחראית •

 .מאוד רוצה להצליח •

וכ� ניכר שהיא אוהבת לעבוד ושואפת , אוהבת חיי חברה. נעימות לעמיתי�חביבות ו, יחסי אנוש טובי� •

שאר יהעובדת הינה עובדת טובה אשר המערכת מעריכה ומעונינת שת …להתקד� ולהוכיח את עצמה

 .תיהוותתרו� לה מכישוריה ויכול

 

הדברי
 האחרי
 ציינו את . שבעה מעסיקי
 ציינו שאי	 בעיות מיוחדות, בהתייחס לקשיי
 ולבעיות


 :הבאי

 .א� יש יותר מדי מטלות מתבלבלת •

 .זקוקה לתשומת לב •

 .חבלי קליטה •

 .מניח כי עברה מכביד עליה •

 ".פתיל קצר", קצת מתפרצת •

חל שיפור ניכר ונראה , יש לציי� כי לאחר שיחה בנושא, לעיתי� מחסירה מהעבודה ללא אישור מוצדק •

 .כי חשוב היה לה לשפר את הרוש� שנוצר

 

נית	 לראות שהמעסיקי
 מזהי
 יותר כוחות מאשר בעיות בקרב הנשי
 וג
 הבעיות , � הכלבס, כלומר

 .שצוינו קרוב לוודאי אינ	 מעידות על חוסר יכולת להשתלב בעבודה

 

 השפעות התכנית מנקודת המבט של הנשי
 ) ד

בשיקו
 של , שהנשי
 מייחסות למרכז, בדקנו ג
 את התרומה, הקבוצתיי
 והאישיי
במסגרת הראיונות 

מה ה	 יודעות על נשי
 שלא הצטרפו ) 1: (לש
 כ� נשאלו המרואיינות שתי שאלות. אסירות משוחררות

כ	 של וניתוח ת? מה ה	 חושבות היה קורה לה	 אילו לא הצטרפו למרכז) 2 (�ו, למרכז או שנשרו ממנו

מובילי
 ה ממנו התשובות לשתי שאלות אלו הראה שהנשי
 מאמינות שאי השתתפות במרכז או נשיר

שהתייחסו לנשי
 , מלותיה של אחת המרואיינות ייצגו היטב ג
 את הדוברות האחרות. חזרה לעול
 הפשע

 :מ"שנשרו מתל

 

יש בנות שהלכו לחופשה ועשו . מ וחזרו לכלא”הרבה בנות שלא הייתה לה� הכוונה עזבו את תל

מ ”כל מי שעזבה את תל. חרי סמי�כמו סו, כל מיני אנשי� מחכי� בחו�. אותה עבירה וחזרו לכלא



. או שמתות, חוזרות להשתמש, במאסר, את רואה את אלה שנשרו שה� בזנות. חזרה לפשע, לא בזמ�

.  אני יודעת ממש אחת אחת. אלה שנשרו והמקו� לא מצא ח� בעיניה� נפלו. לא יודעות דר� אחרת

זה . ו א� פע� לא תהיי בריאהא� לא תעשי משה, את הולכת ע� המוגלה, זה  כואב לגרד את הפצע

 .לדבר על הילדות ומה שקרה

  

מ "שלא הגיעו להוסטל ולתל, נשי
 שהיו במצבי: "מ ואמרו"אחרות התייחסו לנשי
 שכלל לא הגיעו לתל

אבל מרבית	 ממשיכות להתדרדר , חלק אומנ
 שוקמו דר� בית הסוהר. ממשיכות לסבול וחלק מה	 מתו

, חברות שהשתחררו מהכלא. לפשע, חזרו לאיפה שהיו, מ"שלא הגיעו לתל, נשי
 שאני מכירה"; "ולסבול

 ".  וחזרו להתדרדרות	חזרו לעיר שלה

  

אילו לא הצטרפו , להערכת	, מה היה קורה לה	: "ג
 בתשובות של המרואיינות לשאלה ההיפותטית

 :  ובמלותיה	, ללא המרכז היו חוזרות לעול
 הפשע–נית	 היה לזהות כיוו	 ברור ועקבי " ?מ"לתל

אני מצטערת . א� לא הייתי מגיעה למרכז הייתי ממשיכה להשתמש בסמי� ויו� אחד לא הייתי קמה •

 .הייתי מרוויחה מספר שני� של חוסר שימוש, א� הייתי מגיעה. שלא הגעתי למקו� קוד� לכ�

ברת שוב ע� מתח, ]מקו� מגוריה בצפו� האר�... [מ הייתי חוזרת ל"א� לא הייתי מגיעה להוסטל ולתל •

 .זה להיכנס חזרה לעול� הפשע ולכלא, להתדרדר. חוזרת להשתמש בסמי� ולהתדרדר, אחי הנרקומ�

 .א� לא הייתי מגיעה למרכז ולהוסטל הייתי חוזרת לסחור בסמי� •

א� אי� לי לא� . זה מקו� להגיע אליו בבוקר, א� לא היה לי את המקו� הזה הייתי הולכת לאיבוד •

 . יי� אני חוזרת לפשעאחרי יו� יומ, ללכת

 .אי� לי ספק,  הייתי חוזרת לכלאמ"א� לא הייתי בתל •

מאחר שלא , בעבר" כמעט נפלו"או " נפלו"ה	 : חלק מהנשי
 ג
 יכלו להעיד על כ� מהניסיו	 שלה	 

 :חלק מהמרואיינות הציגו את ניסיו	 העבר שלה	 ואמרו. או שברחו ממנו, הגיעו למרכז ע
 שחרור	 מהכלא

חשבתי שאצליח לבד ולכ� לא הצטרפתי להוסטל ולמרכז למרות , שנמש� שנה, אסר הראשו�אחרי המ •

בשלב זה החלטתי לשק� את עצמי .  חודשי� וחזרתי לכלא לשנה וחצי נוספות4נפלתי אחרי . שהציעו לי

א� לא . א� אחד לא יכול לעשות את זה לבד. וכל לעשות את זה לבד ושאני זקוקה לעזרהאוהבנתי שלא 

 . יתי מגיעה להוסטל הייתי מגיעה לבית הסוהרהי

 חודשי� חיפשתי כס� בדרכי� 4הייתי נקיה והבנתי שאני יכולה לבד ואחרי ' 99 �כשאני השתחררתי ב •

אני חושבת שא� לא הייתי .  שני� עשיתי עבירות והילדי� שלי היו זרוקי�10, לקח לי זמ�. תעברייניו

אולי א� הייתי מורידה מחסומי� הדר� שלי לשיקו� הייתה . מגיעה למרכז לא הייתי מתחברת לעצמי

 . יותר מהירה

. כמעט ונפלתי, לאחר היציאה מהכלא, ברחתי מההוסטל ביו� הראשו� שהגעתי אליו ולאחר חודשיי� •

חזרתי להוסטל , עצרתי את עצמי ברגע האחרו�. מאחר שלא היה לי כס� כמעט וסחרתי בסמי�

 מלחזור לסחור בסמי� הייתה האחריות שלי כלפי הילדי� שלי וכלפי מה שעצר אותי. והצטרפתי למרכז

 .עצמה

 

למה היה קורה לה	 להערכת	 אילו לא , הנשי
 המשתתפות בקבוצת תעסוקה התייחסו בתשובות שלה	

ודאי שהיו עוזבות את מקו
 וללא תמיכת הקבוצה קרוב ל, לדבריה	. במקביל לעבודת	, השתתפו בקבוצה



אחת הדוברות ייצגה בדבריה קו .  ציי	 שיתכ	 והיו חוזרות לדפוסי התנהגות עברייני
העבודה ומיעוט א�

פע
 הייתי . קיבלתי הרבה כוח מהקבוצה. הייתי חוזרת להשתמש בסמי
. היינו מתפוצצות: "זה ואמרה

אחרות ". אבל המקו
 הזה נת	 לי כוח לא לעזוב ולהמשי�. מאוד ממורמרת מהעבודה וכמעט נטשתי

הקבוצה נתנה לי ", "אני הייתי עוזבת את העבודה כי לא הייתי מצליחה לבקש העלאה בשכר: "אמרו

 ".לא היינו מצליחות להוציא את התסכולי
 מהעבודה", "להרגיש שלא עובדי
 עליי

  

במסגרת הראיונות התבקשו הנשי
 ג
 לציי	 את ההשפעות . ?מ”מה מקבלות הנשי� במסגרת תל

מ טווח "ה	 מייחסות לתל, כפי שנית	 ללמוד מהדברי
 המובאי
 בהמש�. ה	מ על חיי"הספציפיות של תל

.  מוצגי
 כא	 ע
 חלק מהציטוטי
 של דברי הנשי
שצוינוהנושאי
 המרכזיי
 . מאד רחב של השפעות

 .כדי לא להפחית מעוצמת
, בחרנו להשאיר את הדברי
 כמעט ללא עיבוד

 

 התפתחות וצמיחה אישית

הצוות נות� . רויות ללמוד ולהתפתח וזה תלוי בנו כמה אנחנו מוכנות לקחתהמקו� נות� מסגרת ואפש •

לא ידעו . הנשי� שנשרו לא הצליחו להביא את עצמ� לקבל סמכות ולהתנהג לפי הכללי�. מעל ומעבר

ה� תפשו את עצמ� כלא שוות ולא ראויות וכא� אנחנו . להסתדר ע� השינויי� לטובה שחלו בה�

נשי� שלא . מאוד קשה להתמודד ע� השינוי הזה.   וג� לנו מגיע חיי� טובי�לומדות שג� אנחנו שוות

. מתחיל בי ונגמר בי, הכול תלוי בנו. מצליחות להתמודד ע� הטוב וע� הנהלי� של המסגרת נושרות

מאשר ע� חיי ,  האמיתיי� בלי פשע–י� פה יהנשי� צריכות להגיע להכרה שעדי� להתמודד ע� הח

יוצאי� הרבה תכני� של , התהלי� הטיפולי כרו� בכאב רב: שביל להפסיק לסבולצרי� לסבול ב. הפשע

לצחוק , לאהוב, לדעת לכאוב: לשי� אותו בצד ולהמשי� לחיות, מלמדי� אותנו להכיר בעבר. העבר

 . ולדעת לאהוב את עצמנו

, לצופייהביחס , פה. לא מצאתי את עצמי ולא קבלתי טיפול שהתאי� לי] מוסד סגור לנערות[בצופיה  •

 .תורמי� לי, האנשי�, היחס, הלימודי�

אני . דר� המקו� הזה למדתי טיפה להחזיר את האמו� בממסד, פע� יחידה שאני מאמינה בממסד •

לא .  כשאמא שלי נטשה אותי אצל העובדת הסוציאלית וזו טראומה וזה תחושה של נטישה8הייתי בת 

 ואני יודעת שהרבה נשי� ,קל להאמי� מחדש וחבללי לא היה . קל לבנות אמו� ולהרוס זה נורא פשוט

 .אני מכירה את הבנות בחו� שרוצות להגיע לכא�, רוצות להגיע למקו� כזה

עד . הגעתי לחו� מבטחי�, ]מ"מנהלת תל [אני יכולה להיכנס לליל�עכשיו אני בעלת דימוי עצמי נמו� ו •

, יש עבודה על רגשות. לה לחשוב אחרתע� חברות שלי אני לא יכו, היו� אני צריכה ללמוד לחשוב שונה

זה עבודה כמו עור .  מפה יש שינוי אמיתי שאני מייחלת לו, אני חשה הזדהות.  על כל דבר, על כאב

 .זה ביחד, וצה הקב, המטפלת:וגידי�

 

 תחושת שייכות ואחריות למקו� ולנשי� האחרות

 .קשר של משפחה, זה היה בית •

מקבלי� אותי , מקו� הזה הוא ביתה. הזדהות היא כוח עצו�ה, הקבוצה, להשכלהומעבר ללימודי�  •

אני צריכה לשמור על  .זה כמו מישהו שעוזב] מ בוקר"מסיו� תל[אחרי שנה וחצי ] מ ערב"לקבוצת תל[

�בסיס יו� יומי ואני זקוקה לקביי� האלה במיוחד בתקופות כאלה �הקט� בגיל ,  הב� מתגייס לצנחני�

 . ההתבגרות



יו� ב. אבל אני כא�,  לביתהבת י� קרובב .N.A וצתקב. שעה וחצי נסיעה,  מבת י�42אני מגיעה בקו  •

 אני קמה ושוב בערב להגיע לכא� ואני עושה את זה כי זה נות� לי נטו 5:00 �שלישי אני עובדת וב

זה , אצלנו זה לא בכפייה.  לא עונש כמו שראיתי את זה בהתחלה,אני רואה את זה מתנה, לנשמה

א� אחד לא מבי� אותי כמו , הרגשתי שותפות. בהתחלה זה נראה עונש. ייה והיו� זה מרצו�התחיל בכפ

 .�שאת

מה אני הולכת לעשות ומי , חשבתי לעצמי. ראיתי את זה כעונש איו� ונורא, מ”לפני שהגעתי לתל •

מלמדת אותי להבי� בעצמי דברי� שלא ,  הזו תורמת המו�וצהלהפתעתי גיליתי שהקב? האנשי� האלה

אנחנו .  אני לומדת המו� על עצמיוצהדר� הבנות בקב,  מה ה� יחנכו אותי,באתי ע� אגרסיביות, רציתי

כבר הרגשתי חוסר כי ,  זה מדבר אלי,קצת בוכות. מתחילות שיחה ואנחנו מדברות במש� שעה וחצי

לשיחות ג� ו וצהאני זקוקה לקב. וצהלא הייתה איתי ומזל שיש את הקב] רכזת התעסוקה לשעבר[טלי 

יש לי דפוסי� , אני באתי ע� טמפרמנט. אני צריכה את הסטירות לחי במעשי� מסוימי�, פרטניות

לא . לא הבנו מה רוצי� מאתנו וזה לקח אותנו אחורה, לכל אחת מאתנו יש דפוסי�. שחייבי� לשנות

אני צריכה . �אנחנו ג� היינו במקו� של, הנשי� אומרות לי. זה קורות ברזל מאד עבות, וצהלזלזל בקב

הייתה לי נסיגה מסוימת כי לא הייתה לי ,  חודשי� אני אל�3 ואני לא מאמינה שאחרי וצהאת הקב

עצ� קיו� הפגישה .  כא� באותה סירה ואנחנו לא נותנות אחת לשנייה ללכת אחורה�כול. שיחה ע� טלי

. צלי זה מאד קל מחדש ואתנסיגה אצלי זה חזרה לדפוסי חשיבה שמובילי� לעבריינו. נות� כוח

 .לפעמי� את רק רואה את הנשי� וזה נות� כוח

אי� אני אסתכל . הקבוצהמ בוקר וזה יוצר מי� אחריות כלפי ”מ בוקר היה הבסיס אבל לא רק תל”תל •

מה שיש פה לא , זה אחר, היא שואבת כוח ממני אי� אני אעשה לה את זה. עליה א� אני אל� ואשתמש

. א� אחד לא יכול להבי� אותי רק מי שחווה אונס, זה לא רק מהמאסר. יכול להיות ע� א� אחד אחר

הרבה פעמי� שאני רוצה .  לפעמי� אומרי� אחוות לוחמי�,החוויות כל כ� חזקות ע� עוצמה

כא� זה ,  לא תבי�חההמשפ, אני חייבת א� אחד לא יבי� אותי. להשתמש אני מסתכלת על החניכות שלי

 .א� אחד לא יבי�, העוג� שלי

 

 טיפול

 .יש למי לפנות, שיחות, יש פה קבוצות. אחלה של מקו� •

 .  במקו� ואני מרגישה שאני יכולה לדבר על דברי� שכואבי� ליינוח ל •

קוד� לכ� לא . הקבוצות עזרו לי לבטא את עצמי, השתתפתי בקבוצת בריאות האישה ובדרמה יוצרת •

בגלל שלא . י ולספר לה� על החיי� שללדבר ע� אנשי�, היו� יותר קל לי להיפתח, דברתי ע� א� אחד

�דברתי על מה שעברתי ��  אונס והתעללות פיסית�במרכז יכולתי לדבר על . הגעתי לסחר בסמי� 

 .האונס וההתעללות ולהבי� למה בחרתי במה שבחרתי ולמה הגעתי למה שהגעתי

ת את הצוות אני משתפ. הלימודי� והשיחות הפרטניות טובי� לי. מצאתי שהשיקו� מתאי� לי פה •

במצב הטוב , פה רואי� אותי בכל המצבי�. אי� לי א� אחד, אני לבד. בקשיי� שלי וה� מקשיבי� לי

 . מרגישה יותר טוב ושקועה בלימודי�, אני משתפת. ובמצב הרע

על התעללות ,  עוזרות לי לדבר על דברי� כואבי�וצותהקב.  ג� בהוסטלוצותאני הייתי בכמה קב •

לא חשבתי שמה שקרה לי אולי קרה ג� , שאני ארגיש חריגה, לי זה קרהחשבתי שרק . שעברתי

למה ,  ימי�3קבלתי אומ� מהמטפלת לדבר על הדברי� וכשדיברתי בהוסטל לא ישנתי . לאחרי�



הלכתי כל כ� הרבה שני� ע� זה בבט� אז ,  שנה לא דיברתי על זה40.  זה יזיק לי,למה עשיתי, אמרתי

 . בגלל הפחדוצהברתי בקבלא די, מה אני אגיד עכשיו

המטפלת רק שמעה אותי לא . הלכתי ע� פצע שלא חיטטתי בו עד הסו�, אני יצאתי מההוסטל ונכשלתי •

היה לי יותר קל . שיש הזדהות,  קבלתי כוח שאני לא לבדוצהכשהתחלתי לדבר בקב. נתנה מתכו�

 .טות אותיחברות לא שופ, יותר קשה לי ע� המטפלת. להוציא את הכאב וקבלתי תמיכה

 

 השכלה

, מדיטציה, יש פעילויות של דרמה. אנגלית, עברית,  מחשבי�– אני לומדת מקצועות …מ לומדי�"בתל •

 .מכל דבר לומדי� משהו אחר

רציתי , יש פה הכל, מחשבי� שאני אוהבת,  יש לימודי�.מאפשרי� לי ללמוד ואני בחיי� לא למדתי •

 .לראות מה זה

לא ' הרגשתי שאני ברמה א, 50אני בגיל . תי תעודת סיו� במחשבי� סייממ"תמיד עזבתי באמצע ובתל •

 .מ זה קרה”זוכרת שעשיתי משהו וסיימתי כמו שצרי� ורק בתל

ספרות השלמתי , אנגלית , IBMתעודה של , למדתי מחשבי�, הגעתי לניסיו� לכא� וקיבלתי הרבה •

 .השכלה

 

 לקחת אחריות ולקבל סמכות

 ש� לומדי� על אחריות •

 .תמיד מרדנו במוסכמות. למדנו לחיות בלי הדברי� האלה] בעבר[. ל סמכותלומדי� ע •

 

 לתפקד בתו� מסגרת ע� סדר יו� וגבולות

 לומדי� על גבולות •

לומדי� להציב . דרכ� אנחנו לומדי� דברי� על החיי�, למרות שהגבולות במקו� מאוד מקשי� •

� לכל מי שאנחנו בוחרי� להכניס לילדי, למשפחה. לעצמנו גבולות ובכ� ג� להציב לאחרי� גבולות

 .לחיי� שלנו

כיו� אני יכולה לנהל שיחה ע� אד� . תנאי� של עבודה, לקבל סמכות, הקבוצה עוזרת לי ללמוד כללי� •

 . אבל ג� בזכות אנשי� שעושי� פה עבודה טובה, בזכות עצמי

 .לת גבולותאבל הוא עוזר לי בקב, מ כי יש לי את הבסיס"אני לא צריכה את הלימודי� של תל •

 

 הכנה לעבודה

 שנה 15לא עבדתי .  מכי� לעבודה3:30א בבוקר ולהישאר עד ולב, סדר היו� והלימודי� מאוד עוזרי� •

 .והמרכז נת� לי מסגרת והכנה לעבודה

נשי� מבוגרות שלא עבדו .  מקצוע�ולימדו אות, מ”בזכות תל, �יש הרבה בנות ששיקמו את החיי� שלה •

,  בכל מיני מקומות�את יכולה לראות אות. מ”ות ומצטיינות וזה רק בזכות תל בכבוד עובד�יו� אחד וה

 . הגיעו�מ לא היו מגיעות למה שה”א� לא היו בתל



] רכזת התעסוקה לשעבר[טלי , השינוי הכי גדול עשיתי דר� המקו� הזה. זה מקו� שתור� לי המו� •

סידרו .  שבזכות המקו� הזה הגעתיעזרה לי ללמוד רפואה משלימה והיו� אני עובדת בזה ואני חושבת

לי טלמרקטינג שלא יפריע ללימודי� ואני רואה את ההתקדמות של נשי� אחרות ואי� לי ספק שבלי 

 .המקו� הזה לא הייתי במקו� שאני עכשיו

 

הנשי
 שמילאו שאלוני
 התבקשו ג
 בשאלה . ההתקדמות הרבה ביותר מנקודת הראות של הנשי� 

. בלימודי
: הייתה) 61%(התשובה השכיחה ביותר . 
 שבה
 ה	 התקדמו ביותרפתוחה לציי	 את התחומי

 והסתגלות למסגרת) 22%(היכולת לשת� אחרי
 בקשיי
 , )28%(עוד הוזכרו שינויי
 במודעות עצמית 

)22%.(
1

 

 

 הנשי
 לשיפור המרכז המלצות 

 

להציע דרכי
 לשפר , אלוני
וג
 בשאלה פתוחה בש) הקבוצתיי
 והאישיי
(ג
 בראיונות , הנשי
 התבקשו

לפי , ההמלצות שלה	 מקיפות את כל תחומי הפעילות של המרכז וה	 מופיעות בהמש�. את התכנית


 .פעילויות לשעות פנאי, לימודי
, טיפול: החלוקה לנושאי

 

 המלצות לגבי טיפול) א

 מ בוקר"תגבור הטיפול לבוגרות תל

 .שי� שסיימו את המרכזחשוב לקיי� קבוצות טיפוליות וקבוצות המש� לנ •

כדי שיוכלו להמשי� לקד� , לנשי� שעובדות חשוב לקיי� ג� קבוצה טיפולית בנוס� לקבוצת תעסוקה •

 .  את עצמ�

 .להוסי� קבוצות טיפוליות בנוס� לקבוצת התעסוקה •

 .אגרסיהלטיפול בלעשות קבוצות  •

 .הייתי רוצה יותר שיחות פרטניות •

 .רלעבוד יותר על הבעיות האישיות מהעב •

 חיזוק העבודה על פיתוח קשרי
 ע
 אנשי
 מחו� למרכז 

 .להסביר אי� להתחבר ולשוחח ע� אנשי� במקו� העבודה •

 .על התחברות לאנשי� ש� בחו�, יש לדבר על תחושת הסטיגמה •

 

 המלצות לגבי השכלה) ב

 תגבור מרכיב ההשכלה בתכנית

 . הייתה שמחה א� היו שיעורי מחשב נוספי� ושיעורי מזכירות •

 .אפשרות לעשות בגרות •

                                                     

1
 .מאחר שחלק מהנשי� ציינו יותר מתחו� אחד, 100% � המספרי� מסתכמי� ביותר מ



 מ בוקר לרמה האישית של כל אחת"התאמת רמת הלימודי
 בתל

 .אי� טע� ללמד את כול� באותה רמה •

 . אז הייתי יוצאת מהכיתה–והמורה מדברת איתי שוט� , אני לא יודעת אנגלית •

 .כי הרמה היא נמוכה,  שנות לימוד זה משעמ� מאוד12למי שיש  •

 .ולכתובאני הייתי רוצה ללמוד לקרוא  •

 .לימודי� ברמה יותר מתקדמת מעט •

 .עבור אלה שלא יודעות קרוא וכתוב, ללמד עברית מי� היסוד •

 

 המלצות לגבי פעילויות לשעות פנאי עבור הנשי
 וילדיה	) ג

 פעילויות ספורט

 .כי אי� לנו כס� למכו� כושר, )אירובי(אני רוצה פעילות ספורט  •

 . יותר פעילויות ספורט •


 טיולי

היו� . היינו חברה ביחד ולאנשי� לא היה נעי� למעוד,  זה היה מגבש,ופות שעשו לנו טיולי�היו תק •

הגיבוש הוא .  בוקרמ"הזמינו בוגרות לטיולי� לא רק את מי שהיה בתל, אז. אי� תקציב, אי� את זה

 . נות� המו�

 . מכירי� את האר� ומכירי� עוד בנות, זה  מגבש, חשוב לארג� טיולי� •

 . פע� כדי לשנות אווירה ולתת כוח הלאהטיולי� מדי •

 חוגי
 לבוגרות

 .  להמשי� חוגי� אפילו פע� בשבועמ"למי שבוגר תל •

 .הרבה דברי� זה חוליה בחוליה, זה להיות הורי�ה ללמוד מ •

 ).רקמה וסריגה(חוגי� בעבודות יד  •


 פעילות לילדי

 . ליצור פעולות לילדי� שלנו •

 

 המלצות נוספות) ד

א� אולי , חשוב ללמוד קבוצות. להכי� יותר לקראת יציאה לעבודה, ל� התעסוקהיותר להכניס לעו •

 .להרחיב את התחו� של התעסוקה

 .יבוא לכא�יטוח לאומי היינו רוצות שנציג ב •

 . לא רק אסירות משוחררותולהקי� מרכז גמילה לנשי� , צרי� לתת עוד תקציב •
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שמציע מסגרת שיקו
 (מ "הייתה לבחו	 את האפקטיביות של מודל תל, אחת המטרות של מחקר הערכה זה

בהשוואה למסגרות שיקו
 ) מכווני
 לצרכי
 הייחודיי
 של נשי
הנפרדת לנשי
 בלבד ותכני טיפול 

ל נגזרי
 בעיקר ותכני הטיפו, במיעוט, בדר� כלל, שבה	 נשי
 נמצאות(מעורבות לנשי
 וגברי
 יחד 


היה בכוונתנו , לש
 כ�. בהשוואה לטיפול פרטני בקהילה או העדר טיפולג
 ו) מהצרכי
 של הגברי

 
נתוני ): הכל� חודשי
 בס�24 (2001�2002לאסו� מידע על כל הנשי
 שהשתחררו מהכלא במהל� השני

 .השתתפות במסגרות טיפול ושיקו
 לאחר השחרור ומצב	 הנוכחי, רקע

 

 

ה ט י  ש

 הלי�

לצור� . לרשימה מלאה של שמות כל הנשי
 שהשתחררו בתקופה זו, ראשית, היינו זקוקי
, לביצוע המיפוי

שמקבלת באופ	 , מטע
 הרשות לשיקו
 האסיר, פנינו ליועצת הארצית לשיקו
 אסירות, קבלת הרשימה


היא . רורפרטי רקע ותאריכי שח, הכוללי
 שמות, שוט� משירות בתי הסוהר פלטי מחשב חודשיי

מ באותו "ששירתה בתל,  החודשי
 שנקבעו לידי בת שירות לאומי24התבקשה להעביר את הפלטי
 לגבי 

. את המידע המופיע בפלטי המחשב, ידינו�שהוכ	 על, בת השירות התבקשה להקליד לתו� קוב� מחשב. זמ	

דשי
 שבמוקד  החו24 חודשי
 בלבד מתו� 19כי הפלטי
 הנמצאי
 ברשות היועצת מכסי
 , התברר

לנו לא הייתה כל דר� אחרת להשיג את שמות הנשי
 שהשתחררו מהכלא בחמשת החודשי
 שהיו . המעקב

 
אי	 סיבה להניח שבחמשת , ע
 זאת). 12/2001, 11/2001, 10/2001, 9/2001, 3/2001(חסרי
 בפלטי

יחודיי
 בהשוואה החודשי
 החסרי
 השתחררו נשי
 במספרי
 אחרי
 או בעלות מאפייני
 שוני
 או י

התמונה המוצגת מייצגת , להערכתנו, לכ	.  החודשי
 שלגביה
 התקבל מידע19 �לאלו שהשתחררו ב

 .  החודשי
24נאמנה את הממצאי
 שהיינו מקבלי
 אילו עמד לרשותנו מידע על כל 

 

 מקורות המידע

בכל .  אחת לחודשהמופקי
, של שירות בתי הסוהרתדפיסי מחשב . רשומות של שירות בתי הסוהר) 1(

היועצת  )2 (.תדפיס מופיעי
 השמות של הנשי
 שהשתחררו חודש קוד
 לכ	 ע
 מאפייני הרקע שלה	

נתוני
 על מסלולי השיקו
 ועל מ סיפקו "הארצית לשיקו
 אסירות ברשות לשיקו
 האסיר ומנהלת תל


מצב	 של על לת המרכז  התבקשו לדווח למנההנשי
 המטופלות במרכז) 3 (.מצב	 הנוכחי של חלק מהנשי

שהדר� הטובה ביותר לאסו� את ,  קרוב לוודאי.לצוות המרכזלא היה מידע לגביה	 , אסירות משוחררות

מאחר , לא יכלנו לעשות זאת. הייתה באמצעות פנייה ישירה אליה	, המידע על מצב הנשי
 לאחר שחרור	

אי	 כתובות , ידי שירות בתי הסוהר�חות המועברי
 אליה על"שברשומות של הרשות לשיקו
 האסיר ובדו

 . מעודכני
ומספרי טלפו	 

 

 



 

� י א צ מ  מ

בכל .  נשי
 מהכלא168השתחררו , שלגביה
 יש מידע,  החודשי
19 �מתו� הפלטי
 שסופקו למדנו שב

 ).  נשי
 לחודש8.8= ממוצע ( נשי
 14 � ל4חודש נתו	 השתחררו בי	 

  

רק מיעוט ). 9.7= סטיית תק	  (34כאשר הגיל הממוצע הינו , 62 � ל17גילאי הנשי
 בעת השחרור נעי
 בי	 

). 3%(     או אלמנות ) 24%(גרושות , )41%(ורוב	 היו רווקות ) 19%(מהנשי
 דווחו כנשואות בעת השחרור 

 
דווח שיש  מהנשי
 59%לגבי , לגבי הורות). 13%(לא היה מידע על מצב	 המשפחתי של כשמינית מהנשי


. לא ברור א
 אי	 לה	 ילדי
 או שיש לה	 והמידע חסר ו מידעיהלא ה,  יתר הנשי
לגבי. לה	 ילדי


בעוד כשליש , היה ילד אחד בעת השחרור) 51%(למחצית , בהתייחס לנשי
 שלגביה	 דווח כי יש לה	 ילדי

 
מהנשי
 היו בי	 ארבעה לשבעה ) 19%(דווח על שניי
 או שלושה ילדי
 ולכחמישית ) 31%(מהמקרי


 .  בעת השחרורילדי

  

 
) 19%(בכחמישית מהמקרי
 . השחרור היה לאחר מאסר ראשו	) 43%(עבור קרוב למחצית מהנשי

אצל כרבע . השחרור היה ממאסר שלישי) 15%(בקרב עוד כשביעית מהנשי
 . השחרור היה ממאסר שני

 
 .קדמו לשחרור הנוכחי ארבעה מאסרי
 או יותר, )23%(מהנשי

  

שהגיעו ) 8%( נשי
 13דווח על , שלגביה
 התקבל מידע,  החודשי
19שתחררו במהל�  הנשי
 שה168מתו� 

לא דווח לנו על נשי
 שהגיעו . מ ללא שהות בהוסטל"הגיעו לתל) 6%( נשי
 11מ ועוד "להוסטל וג
 לתל

שלגביה
 ,  החודשי
19 הנשי
 שהשתחררו במהל� 168 נשי
 מתו� 24, כלומר. מ"להוסטל ולא הגיעו לתל

 .מ"הגיעו לטיפול שיקומי במרכז תל, )14%(מידע יש 

  

הממצא הבולט ביותר בלוח .  מציג את המידע שהתקבל לגבי מצב	 של הנשי
 בעת עריכת המחקר5לוח 

של ) 75%(לא הצלחנו להשיג מידע לגבי הרוב המכריע , שלמרות הפניות שלנו למקורות מידע שוני
, הנו


לא נית	 להסיק לגבי ) ב(�גבי מצב	 של כלל האסירות המשוחררות ולא נית	 להסיק ל) א(, כ	�על. הנשי

 .מ בהשוואה למסלולי שיקו
 אחרי
"מידת האפקטיביות של מרכז תל

 

  2001�2002מידע על מצב אסירות שהשתחררו במהל	 השני�  .5לוח 

% N 

 

 אי� מידע 126 75.0

 חזרו לכלא 18 10.7

6.5 11  חזרו לדפוסי עברייניי

 מתפקדות במסגרת הקהילה  7 4.2

שיקומיות /נמצאות במסגרות טיפוליות 5 3.0
 ) 'גמילה מסמי וכו, הוסטל, מ"תל(

 נפטרה 1 0.6

 הכל ס� 168 100.0

 



א� לא  (מ" שהגיעו לתל168 � הנשי
 מתו� ה24כאשר בחנו באופ	 ספציפי את הדיווחי
 על מצב	 של 

, דווח כי ה	 מתפקדות במסגרת בקהילה) 28%(ע מהנשי
 מצאנו שלגבי כרב, )בהכרח סיימו את התכנית

 
     דווח שה	 חזרו להתנהגות עבריינית או שכבר חזרו לכלא והנותרות , )56%(לגבי למעלה ממחצית הנשי

   מ "כי רבע מהנשי
 שהגיעו לתל, יש לבחו	 נתו	 זה על רקע הממצא. עדיי	 לא השלימו את התכנית) 17%(

 . ת עוד לפני שהשלימו אותההודחו מהתכני) 25%(

 



ו  � ו כ �ס ו י  ד
 

 

 מ בוקר"מודל התכנית של תל

מ וכ	 בישיבה של ועדת "בסדרה של מפגשי
 שקיימנו ע
 הצוותי
 של הרשות לשיקו
 האסיר ומרכז תל

מ ובפיתוח של "מודל העבודה של מרכז תלמחדש של  ההתעורר הצור� בהמשג, ההיגוי שבה השתתפנו

המנהלי
 של שני הגופי
 ביקשו שהמעריכי
 יסייעו למרכז . לתיעוד של עבודתומערכת כלי
 לניהול ו

שבמהלכה ניסחנו , תהלי� העבודה התבסס על סדרה של מפגשי
 שקיימנו ע
 צוות המרכז. במשימות אלו

ידי �עד שהושל
 ואושר על, בכתב את מודל התכנית וצוות המרכז עבר על טיוטות שונות של מסמ� זה

 . וועדת ההיגוי

 

הפעילויות שייושמו ,  למרכזקריטריוני
 לקבלה, אוכלוסיית היעד של המרכזהמודל שגובש כולל פירוט של 

מ בוקר הנו מורכב "מער� הפעילויות של תל, בהתא
 לתפיסה של טיפול כוללני ומקי�. ותוצאות מתוכננות


מסלול טיפול ) 2(; לימודימסלול ) 1: (וכולל בעלי תפקידי
 שוני
 הפועלי
 בארבעה מסלולי
 מקבילי

הריי
 במרכז משרתת אסירות ופעילות אחר הצ. מסלול העשרה) 4(�ו; מסלול שיקו
 מקצועי) 3(; נפשי

, והיא כוללת קבוצת תעסוקה אחת לשבוע, בי	 א
 השתתפו במרכז היו
 או לא, משוחררות שעובדות

רכזת , בנוס�. העובדת הסוציאליתידי �וטיפול אישי שנית	 לחלק מהנשי
 על, וקהסבהנחיית רכזת התע

ליווי זה כולל שיחות . לפי הצור�, ברמות שונות של אינטנסיביות, התעסוקה מלווה את כל הנשי
 העובדות

 .במידת הצור�, טלפו	 ע
 נשי
 ומעסיקי
 וביקורי
 במקומות העבודה

  

לת המסגרת של קב; מסגרת המרכזה של קבל: תוצאות מפורטות בתחומי
 הבאי
ג
 נקבעו לתכנית 

השקעה בטיפול נפשי ; אישיי
�יחסי
 בי	; רכישת הרגלי עבודה; יחס למרכז; )לדיירות ההוסטל(ההוסטל 

נקבעו ג
  .מוכנות ליציאה לעבודהו; מצב רגשי; התמודדות ע
 העבר; התמודדות ע
 קשיי
; אישי

בתחומי
 של , ות ביניי
תוצא חודשי
 לאחר סיו
 תכנית הבוקר ואלה כוללות 12 �תוצאות לטווח של כ

הקשורות להתמדה , תוצאות סופיותאישיי
 ו�יחסי
 בי	ו; תפקוד יומיומי; דימוי עצמי ותפיסת האחר

 .תפקוד בבית ועצמאות כלכלית, בעבודה

  

ערכה זו כוללת כלי
 . המעריכי
 הכינו ערכה של כלי
 לתמיכה בעבודה השוטפת, על בסיס המודל שגובש

, בטי
 שוני
 של תפקוד והתנהגות במרכזילמעקב שוט� אחר ה, )אינטייק(טה לקלי, למיו	 מועמדות

כלי
 אלו הועברו לעיונו של הצוות והוכנסו שינויי
 כדי . לתיעוד סיומי טיפול ועוד, להערכה תקופתית

 . להבטיח שימושיות מרבית והתאמה מלאה לדפוסי העבודה במרכז



 יישו� ותוצאות: הערכת המרכז


  הערכת יישו

ידי הרשות לשיקו
 האסיר פורטו � בהצעה שהוגשה לקר	 למפעלי
 מיוחדי
 על:המרכיבי
 שיושמו

, ע
 זאת. 2002נמצא שמרבית המרכיבי
 שהוצעו אכ	 יושמו במלוא
 במהל� שנת . מרכיבי התכנית

ואה שההשו, חשוב לציי	. לא יוש
 כלל – פס ייצור – ב אחדימרכיבי
 אחדי
 יושמו רק באופ	 חלקי ומרכ

 ידי הצוות שהקי
 את המרכז�כא	 נעשתה ביחס להצעה המקורית שהוגשה לקר	 למפעלי
 מיוחדי
 על

  .)חלק
 יותר מפע
 אחת (התחלפו כל בעלי התפקידי
ומאז 

 

, 36היה , 2002מ בוקר במהל� שנת " הנשי
 שהשתתפו בתל27הגיל הממוצע של : מאפייני המשתקמות


הנשי
 שהשתתפו קצת למעלה ממחצית . 52 � ל22אשר הטווח נע בי	 גיל כ, א� קיימת שונות רבה בגילאי

פחות מעשירית של קצת ,  ומהקצה השני הגיעו בעקבות המאסר הראשו	 שלה	2002מ בוקר בשנת "בתל

קרוב , לגבי מצב	 המשפחתי. מ בוקר"המשתתפות עברו שלושה מאסרי
 או יותר קוד
 להגעת	 לתל

. מקרב הנשי
 היו נשואות בזמ	 איסו� הנתוני
מיעוט רק , כשליש רווקות ולמחצית מהנשי
 היו גרושות


כאשר מספר הילדי
 שהיו לה	 נע בי	 אחד לששה והגילאי
 נעו בי	 , 2002היו אמהות בשנת  רוב הנשי

אלא ע
 , הילדי
 אינ
 גרי
 ע
 האמהות וג
 לא ע
 האבות, מצאנו שכמעט בכל המקרי
. 32 �חצי שנה ל

הממצאי
 , לגבי מערכות היחסי
 של האמהות ע
 ילדיה	. משפחות אומנותב אחרי
 או קרובי משפחה

לפעמי
 רק ע
 ,  לחידוש הקשרתניסיונובחלק מהמקרי
 דווח על . מראי
 שכמעט בכל המקרי
 היה נתק


 .חלק מהילדי

  

 
נה י הכאשר המחלה השכיחה ביותר, דווחו כסובלות ממחלות כרוניות) 42%(מיעוט גדול של הנשי

או /בבתי חולי
 כלליי
 ו, אושפזו בעבר 2002מ בוקר בשנת "למעלה ממחצית המשתתפות בתל. הפטיטוס


כגו	 דיכאו	 , בגי	 מחלות פיזיות או מצבי
 נפשיי
, כשליש מה	 נוטלות תרופות באופ	 קבוע. פסיכיאטריי

טורית או בבתי חולי
 במסגרת אמבול, יש היסטוריה של טיפול פסיכיאטרי לכמחצית מהנשי
. וחרדה


 בעיקר בעקבות , ביצעו בעבר ניסיונות אובדניי
 כמחצית מהנשי
חשוב להדגיש ש. פסיכיאטריי

 .כגו	 אונס או רצח של בני משפחה קרובי
, טראומות

  

 
, לאחוז דומה יש השכלה תיכונית ויש השכלה יסודית בלבד או פחות מכ�) 44%(לכמעט מחצית מהנשי

מעול
 לא עבדו במקו
 עבודה  כמחצית מה	 ומרבית הנשי
 לא שירתו בצבא. יימו אותהא
 כי רוב	 לא ס

 נצפתה שונות גדולה כאשר, עבדו בשלושה מקומות עבודה או יותרמרבית הנשי
 שעבדו בעבר . מסודר

מעבודות פקידות והנהלת חשבונות ועד עבודות של חדרנות , בתפקידי
 שמילאו הנשי
 במסגרות העבודה

במקו
 העבודה או , הסיבה השכיחה ביותר שניתנה להפסקות בעבודה הייתה ביצוע של עבירה. ו	קייונ

 .שגרר פיטורי	 או מעצר, מחוצה לו

 


 מקרב 75%(כאשר השימוש השכיח ביותר , יש היסטוריה של שימוש בחומרי
 ממכרי
 למרבית הנשי

הגיל הממוצע להתחלת . וב ע
 אלכוהוללבד או בשיל, )הרואי	 או קוקאי	(היה בסמי
 קשי
 ) המשתמשות

חלק מהנשי
 עברו ניסיונות .  שני
15  הממוצע היהזמ	 השימוש ומש� 19השימוש בחומרי
 ממכרי
 היה 

 .גמילה בכלא וחלק במסגרות שונות בקהילה

 



בעלות משאבי
 אישיי
 וחיצוניי
 , ממצאי
 אלה מציירי
 תמונה של נשי
 המגיעות מרקע קשה מאד

כדי , זמנית�במספר מישורי
 בו, ממדי�הזקוקות לטיפול רב, ע
 מצוקות וחסכי
 רבי
, יותרמועטי
 ב

פרופיל זה של האסירות המשוחררות הול
 את הממצאי
 . שתוכלנה להשתק
 ולהשתלב בחברה

 
 Bloom, Chesney-Lind & Owen, 1994; Covington, 2001; Greenfeld(שהתקבלו ממחקרי
 אחרי
 בעול

& Snell, 1999; Petersilia, 1999; Snell, 1994 (אינטנסיבית ורב 
, תממדי�ומחזק את הצור� בתכנית שיקו

 .מ"ידי מרכז תל�כמו זו המוצעת על

 

, מ בוקר" נשי
 במסגרת תל27טופלו , 2002במהל� שנת : מ בוקר"תלמהתמדה ונשירה , השתתפות

נית	 , באופ	 כללי. 14 � ל7ודש נע בי	 מספר המשתתפות בח. כאשר חלק מה	 הצטרפו כבר בשנה הקודמת

במחצית השנייה של השנה מספר . מ בוקר"לזהות מגמה קבועה של עלייה במספר המשתתפות בתל

 נשי
 15, 2002מ בוקר במהל� שנת " הנשי
 שהשתתפו בתל27מתו� .  לער�12המשתתפות התייצב סביב 

לפי דיווחי העובדת הסוציאלית של . 2003סיימו את השתתפות	 בתכנית והאחרות המשיכו לתו� שנת 

כאשר , השלימו את התכנית כפי שתוכנ	 עבור	) 53%שמהוות ( הנשי
 שסיימו 15שמונה מתו� , המרכז

 5(למעלה ממחצית הנשי
 שהשלימו תכנית מלאה .  חודשי
15 � ל3מש� השהות שלה	 בתכנית נע בי	 

תו� השמונה הושמו בעבודה ע
 תו
 השתתפות	 שבע מ, לבסו�. מ בוקר מעל לחצי שנה"שהו בתל) 8מתו� 

נשרו לפני שהשלימו ) 40% (2002 המסיימות במהל� 15שש מתו� . בתכנית ועוד אחת מצאה עבודה בעצמה

מש� השהות של הנושרות נע בי	 . אחת נוספת הפסיקה להשתת� בשל מחלה קשהמ בוקר ו"את תל

מ בוקר בעקבות "ה שכמעט כל הנשי
 נשרו מתלהעלת, בדיקה של ההסברי
 לנשירה. שבועיי
 לחצי שנה

 . נשירה שלה	 מההוסטל

 

 נשי
 עבדו 22,  אלו25מתו� .  נשי
25 �היה ליווי תעסוקתי ל, 2002בשנת : נשי
 בליווי תעסוקתי

למעלה . ידי מעסיקי
 ידידי
� מתוכ	 היו מועסקות על17 �ו, )האחרות היו בתהליכי הכנה ליציאה לעבודה(

 .2002התחילו לעבוד לראשונה במהל� שנת ) נשי
 14(ממחצית	 

   

דיווחו על רמה , מ בוקר וה	 בקבוצת התעסוקה"ה	 בתל,  המשתתפות במרכז:שביעות רצו	 מהמרכז

, יחס הצוות(ה	 בהתייחסות כוללנית וה	 בהתייחס למגוו	 של היבטי
 הספציפיי
 , גבוהה של שביעות רצו	


 . )ב"איכות הטיפול וכיו, האווירה במקו

 

 

 התכנית הערכת תוצאות

�כפי שהיא נתפסת על, מ לשיקומ	 של האסירות המשוחררות"במחקר זה בדקנו את התרומה של מרכז תל

 . שערכנו ע
 המשתתפות) קבוצתיי
 ואישיי
(באמצעות שאלוני
 שהעברנו וראיונות , יד	

 

מ "שה	 בוגרות של תל(מ בוקר ובקבוצת התעסוקה "המשתתפות בתל :תוצאות התכנית בתחו
 האישי

בהתייחס לשני . על שיפור רב בחלק מההיבטי
 ושיפור בינוני או פחות מכ� בהיבטי
 אחרי
דיווחו ) בוקר

שני שליש  – קבלת מסגרת והשכלה בסיסית – תחומי
 הקשורי
 באופ	 ישיר להשתלבות עתידית בעבודה

א� רק כרבע מה	 דיווחו על , ובמחשבי
ומעלה מבי	 המשתתפות דיווחו על שיפור רב בידע שלה	 בעברית 



למעלה ממחצית מהנשי
 דיווחו על שיפור רב ביכולת שלה	 , בנוס�. שיפור משמעותי בידע שלה	 באנגלית

 .לקבל תנאי
 של מקו
 עבודה ולקבל ללא וויכוחי
 את דברי צוות המרכז

 

. שי
 דיווחו על שיפור רבבי	 מחצית לשני שליש מהנ, בכל הקשור לתפיסות של העצמי ומודעות עצמית

צמית וכמחצית מהנשי
 דיווחו על שיפור רב עכשני שליש מהנשי
 דיווחו על שיפור רב בשליטה , בנוס�

קרוב לשני שליש מהנשי
 דיווחו על שיפור רב במצב הרוח , לבסו�. ביכולת שלה	 לפנות בבקשה לעזרה

�בהתייחס לקשרי
 בי	 . הבושה והאשמהא� שיפור מתו	 יותר במידת הלח� היומיומי ובתחושות, שלה	


הרוב הגדול של הנשי
 דיווחו על שיפור רב ביכולת שלה	 להתייחס בכבוד לאחר ובקשר שלה	 ע
 , אישיי

ידי אחרי
 �למעלה ממחצית הנשי
 דיווחו על שיפור רב ביכולת שלה	 למנוע ניצול על, כ	�כמו. ילדיה	

מרבית הנשי
 דיווחו על שיפורי
 מתוני
 . ולית וצעקותללא אלימות מיל, ולקיי
 תקשורת נורמטיבית

מרבית הנשי
 , בהתייחס לתכנו	 העתיד. יותר ביכולת ליצור קשרי
 חברתיי
 ולקיי
 קשר ע
 ב	 זוג

שבה
 השיפור , וזאת בניגוד למרבית התחומי
 האחרי
 שהוזכרו עד כה, דיווחו על שיפור בינוני ומטה

 . המדווח היה רב יותר

  

המשתתפות בקבוצת התעסוקה נשאלו ג
 באופ	 ספציפי לגבי  :תעסוקהת התכנית בתחו
 התוצאו

. מ בוקר"מידת המוכנות שלה	 להיבטי
 שוני
 של עול
 העבודה בעת שסיימו את השתתפות	 בתל

באופ	 כללי וג
 , הממצאי
 הראו שהרוב המכריע של הנשי
 דיווחו על רמת מוכנות גבוהה ליציאה לעבודה

 .  למרבית ההיבטי
 הספציפיי
 שנבדקובהתייחס

  

החל , עבדו בסוגי
 שוני
 של תפקידי
, 2002ידי מעסיקי
 ידידי
 במהל� שנת �הנשי
 שהועסקו על


דווח ג
 שקרוב .  הועסקו במשרה מלאה	למעלה ממחציתכאשר , מעבודת ניקיו	 ועד תפקידי ניהול זוטרי

 תארו המעסיקי
. דו למעלה מחצי שנה באותו מקו
לשני שליש מהנשי
 התמידו במקומות העבודה ועב

של נוכחות  וציינו שהלמעלה מבינוניכ, בהשוואה לעובדי
 אחרי
, את התפקוד של הנשי
 בחודש הראשו	

 
שהרוב המכריע של הנשי
 מגיעות תמיד  ומעט מלאה הייתה כבמקומות העבודה בחודש האחרו	הנשי

מקבלות את נוהלי העבודה , 
 שומרות על כללי בטיחות שהנשיג
 דיווחוהמעסיקי
  .בזמ	 לעבודה

לא התגלו בעיות במוטיבציה לעבודה בקרב א� אחת מהנשי
 דבריה
 ל. ומגיעות למקו
 בהופעה הולמת

 הוערכה איכות ביצוע העבודהג
 . ומרבית הנשי
 מעורבות ומשקיעות בעבודה ושואפות להתקד
 בו

 מכירות את ה	,  יש לה	 הספק טוב,עובדות ברצ�,  בעבודה הנשי
 מתרכזותלדברי המעסיקי
. כגבוהה

  .משימהבביצוע הדבקות  וגבולות היכולת שלה	

 

: בהתייחס לשלוש קבוצות שונות, ידי המעסיקי
�יחסי האנוש של הנשי
 במקו
 העבודה הוערכו על

י
 מעריכי
 את שהמעסיק, נית	 לומר, באופ	 כללי). במידה שרלוונטי(הנהלה ולקוחות , חברי
 לעבודה

 
– שבתחו
 אחד, יש לציי	, ע
 זאת. טובי
 עד טובי
 מאדשלושת הקבוצות כיחסי האנוש של הנשי
 ע


 .המעסיקי
 ציינו שבקרב כשליש מהנשי
 היו קשיי
 כלשה
 – בטחו	 עצמי ע
 אחרי

 


 את בדקנו ג
, הקבוצתיי
 והאישיי
במסגרת הראיונות  :השפעות התכנית מנקודת המבט של הנשי

כ	 התשובות הראה וניתוח ת. בשיקו
 של אסירות משוחררות, שהנשי
 מייחסות למרכז, התרומה

חלק מהנשי
 ג
 . חזרה לעול
 הפשעמובילי
 שהנשי
 מאמינות שאי השתתפות במרכז או נשירה ממנו 




 שחרור	 מאחר שלא הגיעו למרכז ע, בעבר" כמעט נפלו"או " נפלו"ה	 : יכלו להעיד על כ� מהניסיו	 שלה	

היה שלמה , תעסוקה התייחסו בתשובות שלה	ההנשי
 המשתתפות בקבוצת . או שברחו ממנו, מהכלא

 קרוב ,ללא תמיכת הקבוצה, לדבריה	. לא השתתפו בקבוצה במקביל לעבודת	  אילו, להערכת	,קורה לה	

. תנהגות עברייני
ודאי שהיו עוזבות את מקו
 העבודה ומיעוט א� ציי	 שיתכ	 והיו חוזרות לדפוסי הול

כאשר הנשי
 . מ על חייה	"במסגרת הראיונות התבקשו הנשי
 ג
 לציי	 את ההשפעות הספציפיות של תל

התשובה השכיחה , לציי	 את התחו
 בו התקדמו ביותר, בשאלה פתוחה שהופיעה בשאלו	, התבקשו

מהנשי
 הזכירו שינויי
 כרבע , בנוס�. הייתה בלימודי
, ידי קרוב לשני שליש מה	�שצוינה על, ביותר

 .או בהסתגלות למסגרת/ו, ביכולת לשת� אחרי
 בקשיי
, במודעות עצמית

 

 

 2001�2002בשני�  מיפוי אסירות שהשתחררו מהכלא 

שמקיפה תחומי , כתכנית ייחודית, מ"היה בכוונתנו לבחו	 את האפקטיביות של תכנית תל, בהערכה זו

שקיימי
 עבור נשי
 שאינ	 מגיעות , אה למסלולי שיקו
 אחרי
בהשוו, שיקו
 רבי
 ומיועדת לנשי
 בלבד

למפות את כל הנשי
 שהשתחררו מהכלא בתקופה נתונה , כשלב ראשו	, היינו צריכי
, לש
 כ�. מ"לתל

) 
השלב הבא היה אמור להיות השוואה של . ואת מסלולי השיקו
 שלה	) 2001�2002בחרנו להתמקד בשני

שעברו , אחד או יותר, )matched sample(מ ע
 מצב	 של נשי
 ממדג
 מתוא
 "מצב	 הנוכחי של בוגרות תל

להשיג את המידע הדרוש לנו , באמצעי
 שהועמדו לרשותנו, לא הצלחנו, לצערנו. י
/י שיקו
 אחר/מסלול

הממצא הבולט ביותר לגבי מצב	 הנוכחי של , כ	�על. לגבי כלל האסירות המשתחררות בתקופה הנתונה

לא הצלחנו , נו שלמרות הפניות שלנו למקורות מידע שוני
יה, 2001�2002תחררו בשני
 האסירות שהש

לא נית	 להסיק לגבי מצב	 של כלל האסירות  )א(, כ	�על. של הנשי
) 75%(להשיג מידע לגבי הרוב המכריע 

מ "לא יכלנו לערו� השוואות שיאפשרו להסיק לגבי מידת האפקטיביות של מרכז תל) ב(�המשוחררות ו


 .בהשוואה למסלולי שיקו
 אחרי

  

דווח על , שלגביה
 התקבל מידע, חודשי
ה 19 הנשי
 שהשתחררו במהל� 168מצאנו שמתו� , ע
 זאת

כאשר בחנו באופ	 ). א� לא בהכרח סיימו אותו(מ "שהגיעו לטיפול שיקומי במרכז תלמעט יותר מעשירית 

 כרבע מה	 דווח כי ה	 מתפקדות היו
 במסגרת שלגבי, מצאנו, נשי
 אלהספציפי את מצב	 הנוכחי של 

 .א� למעלה ממחצית חזרו להתנהגות עבריינית או שכבר חזרו לכלא, בקהילה



ת ו נ ק ס  מ

ומתייחס לשיקו
 כתהלי� המקי� , מלמד שהוא מורכב, מ"שגובש ע
 צוות תל, עיו	 במודל התכנית


, נית מיומנויות עבודה בסיסיותהק, טיפול נפשי, השלמת השכלה בסיסית: היבטי
 שוני
 של החיי

מרכיבי
 אלה עולי
 בקנה אחד ע
 . הכנה ליציאה לעבודה וליווי במקו
 העבודה, השמה במקו
 עבודה

 ,Bride, 2001; Miller, 1990; O'Brien ( ההמלצות המופיעות בספרות המקצועית של השני
 האחרונות

א� , מ"נמצאי
 אמנ
 בתל, ומלצי
 בספרותהמ, כי שני מרכיבי
 חשובי
, יש לציי	, ע
 זאת). 2001

ולא פורמליות ) ע
 שירותי
 ואנשי מקצוע(יצירת רשתות תמיכה פורמליות ) 1: (במשקל נמו� באופ	 יחסי

)
)שימור וחיזוק השינוי לאחר סיו
 התכנית, להכלה(בתו� קהילות הא
 של הנשי
 ) ע
 משפחה וחברי
2

 

באמצעות , למשל" (אמיתי"ה עוד בטר
 ההשמה במקו
 תרגול והכנה להשתלבות במקו
 עבוד) 2(�ו

,  הייתה רוויה בשינויי
2002ששנת , יש לקחת בחשבו	, ע
 זאת). הפעלה של פס ייצור במסגרת המרכז

מעבר לאכסניה חדשה , תחלופה של כל צוות המרכז, בי	 השאר, שכללו, מ"לחצי
 ותהפוכות במרכז תל

ושינויי
 ארגוניי
 בהנהלה ובמדיניות של , ו
 וגניבת ציוד יקרמספר פריצות למק, באזור אחר של העיר

�על. שגררו בעקבותיה
 קיצוצי
 בתקציב המרכז ופיטורי כל המורי
 המקצועיי
, הרשות לשיקו
 האסיר

קשה היה לצפות מהצוות שיוסי� , ובנסיבות אלה, המרכז היה עסוק יותר מכל בהישרדות, בשנה זו, כ	


 .לפתח מרכיבי
 חדשי

  

למדנו כי ה	 מדווחות על רמה גבוהה של , מ"מהשאלוני
 שהעברנו והראיונות שערכנו בקרב משתתפות תל

, למדנו, לגבי ההשפעות הנתפסות של התכנית. על כל היבטיו, מהצוות ומהטיפול, שביעות רצו	 מהמרכז

ו חוזרות מ תרומה חשובה בהרחקת הנשי
 מעבריינות ורוב	 משוכנעות שהי"כי למרכז תל, ראשית

ה	 מייחסות , בנוס�. לעבריינות וא� לכלא אילולא ההזדמנות שניתנה לה	 לעבור תהלי� שיקו
 ייחודי זה

היה חשוב לה	 להדגיש את ההתקדמות שלה	 בתחו
 , במיוחד. למרכז שינויי
 חיוביי
 רבי
 בחייה	

 ההשכלה הבסיסית מ אחוז ניכר מהנשי
 מצליחות להשלי
 או לפחות לשפר את"בזכות תל: הלימודי

בהתחשב בעובדה שמרבית הנשי
 לא סיימו תיכו	 וכמחצית מה	 , דבר שהוא בעל חשיבות מרובה, שלה	

 . ספר יסודי�לא למדו כלל מעבר לבית

  


הנשי
 מרבית מ עושה עבודה טובה מאוד ע
 "נית	 לסכ
 שמרכז תל, א
 נסתכל על כלל הממצאי

נשי
 אלו מרוצות מאוד בעת השהייה שלה	 . יע למקו
 ולהתמידלהגכדי  מוטיבציה אישית מספיקהמגלות 

בתפקידי
 , ה	 מתקדמות בתחומי חיי
 שוני
 ומצליחות להשתלב לאחר מכ	 במקומות עבודה, במרכז


יש לקחת בחשבו	 שנשי
 אלו מהוות רק חלק מהנשי
 , ע
 זאת. לשביעות רצונ
 של המעסיקי
, שוני

 :  קט	 מאוד מכלל האסירות המשוחררותמ ומיעוט"שמתחילות את תכנית תל

 

המודל הנוכחי אינו כולל , ע
 זאת. מ" לתלותרק כעשירית מכלל האסירות המשתחררות מגיע •

 השחרור שלאחר) והקריטית(מ בוקר בתקופה הראשונית "מרכיב של ניסיו	 לגייס נשי
 אלה לתל

, מ בוקר"א עברו שיקו
 בתלוג
 אי	 ניסיו	 בשלבי
 מאוחרי
 יותר לגייס את הנשי
 של, מהכלא

                                                     

2
כ� אי� בקהילות שלה� אנשי מקצוע �נמסר לנו כי למרבית הנשי� אי� בני משפחה שיכולי� לתמו בה� וכמו,  בדיו� ע� הצוות 

 . מ"המוכני� להציע לה� ליווי ומעקב לאחר שסיימו את תל



טיפול נפשי ופעילויות , הכולל ליווי תעסוקתי(מ ערב "כדי שיצטרפו למסלול הליווי והתמיכה של תל

).פנאי ותרבות המתקיימות לאחר שעות העבודה
3

 

 מאלה 40% �למדנו ש, מהנתוני
 על התמדה ונשירה, מ"ג
 א
 נתמקד רק בנשי
 המגיעות לתל •

לפני שהשלימו את תהלי� ,  נשרו באופ	 בלתי מתוכנ	2002במהל� שנת מ בוקר "שסיימו את תל

הנשי
 הודחו , שבכל המקרי
 כמעט, בחינה של הסיבות לנשירה העלתה. השיקו
 שתוכנ	 עבור	

לא ברור לנו מדוע מתקיימת הזיקה בי	 עזיבת ההוסטל לבי	 . בגלל שנשרו מההוסטל, מ בוקר"מתל

נית	 היה לצפות , מ"של יוזמי תל, פה�בכתב ובעל, ההצהרותלפי כל , יתרה מכ�. מ"הדחה מתל

וינסה לשכנע ולהקל עליה את , ג
 א
 היא עוזבת את ההוסטל, שצוות המרכז יילח
 על כל אישה

.ההישארות במרכז
4

  

•  
מצאנו שלמעלה ממחצית , מ"תלנשי
 שהתחילו את מהדיווחי
 שקיבלנו על מצב	 הנוכחי של מדג

 .בריינית או שכבר חזרו לכלאמה	 חזרו להתנהגות ע

  

מ ומסיימות את התכנית במלואה יש סיכוי "ממצאי
 אלה מראי
 שלנשי
 המגיעות לתל, כפי שכבר צוי	

וקרוב , מ"מרבית האסירות המשוחררות אינ	 מגיעות כלל לתל, ע
 זאת. טוב לשק
 את עצמ	 בקהילה

יר את הסיכו	 לחזרה לדפוסי התנהגות דבר שמגב, התו לפני שה	 משלימות אהתכניתלמחצית נושרות מ


החשיבות שיש בהמש� קיו
 התכנית ובהרחבתה כדי על , לפי דעתנו, ממצאי
 אלה מצביעי
. עברייניי

תכנית ולכלול נוכחי של המודל ההלהרחיב את , לדעתנו, יש, בנוס�. שנשי
 רבות יותר יוכלו להשתת� בה

 .בנקודות זמ	 שונות לאחר השחרור מהכלא) reaching out( של יישוג נוספי
מרכיבי
 בו 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

3
מאחר שהרשות לשיקו� האסיר אינו , בקרב אוכלוסיה זו) reaching out(שקשה מאוד לעשות יישוג  כא� יש לקחת בחשבו� 

 .כתובות ומספרי טלפו� של כלל האסירות המשוחררות וג� אינו מנהל מעקב אחר מצב�, מנהל רישו� שוט� ומסודר של שמות

4
 באופ� אוטומטי נשי� שעזבו את ההוסטל אלא מ החליטה לשנות את מדיניותה ולא להדיח"הנהלת תל, בעקבות ממצאי� אלה

 . לדו� בכל מקרה לגופו



 

ת  מ י ש תר ו ר ו ק  מ
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 מ"כלי� שפותחו לניהול העבודה השוטפת במרכז תל: 'נספח א

 1טופס : 'נספח א

 טופס מיון מועמדות 

 פרטי רקע

 __________________ : פרטי    _________________: משפחה: שם

 ______________________ :טלפונים_____________________________    _________: כתובת

 תקופות מאסר

 חודשים____ לתקופה של ____ שנה _____  מחודש  .1

 חודשים____ לתקופה של ____ שנה _____  מחודש  .2

 חודשים____ לתקופה של ____ שנה _____  מחודש  .3

 חודשים_ ___לתקופה של ____ שנה _____  מחודש  .4

 
 ________________________________________________________ :המאסר האחרון היה בגין

 __________________________________________________________________________ 
 
 

 אלמנה. 5רווקה    . 4פרודה    . 3גרושה    . 2    נשואה. 1: מצב משפחתי

 __________________________גילאים _____       מספר הילדים : ילדים

 
 _____________________________________________________________ ?היכן גרים הילדים

 
 ) אם אינה עומדת בקריטריון–אם עומדת בקריטריון או + לסמן  (עמידה בקריטריונים לקבלה למרכז

 …המועמדת - או +לסמן 

 .א מ בוקר"לא טופלה בעבר בתל 

 .ב מודעת לכשל שבאורך החיים העברייני  

 .ג השתחררה מהכלא לפני ארבע שנים או פחות 

 .ד באזור המרכז או בהוסטלמתגוררת  

 .ה  ואלכוהולנקייה מסמים 

או מודעת לנזק שקשר זה גורם לה והיא מוכנה , התנתקה מבן זוג שמשתמש בסמים 
 להתייחס לכך בטיפול שלה

 .ו

מרקם שתהרוס את האלימות או אין חשש שתפעיל , למשל (להשתלב בקבוצהלת מסוג 
 )קבוצתיה

 .ז

 .ח מוטיבציה להיכנס לתהליך שיקומימגלה  

 .ט מביעה נכונות לעמוד בכללי המרכז 

 



 2טופס : 'נספח א

 טופס אינטייק

ה  ס ר 1 – 2ג 1 /2 0 0 2 

 
 טופס זה ימולא במהלך ראיון האינטייק

 
 _____________________. ז.ת      __________________________: שם המטופלת

 
 _______: שנת עלייה _____________    : ארץ לידה           ___       / ___ / ___ : תאריך לידה

 
 ________________     ________________     ________________: טלפונים

 
 __________________________________): לפרט(יש . 2ן    אי. 1: תיקים פתוחים _______: מאסרים' מס

 
 

 דמוגרפיים -מאפיינים סוציו

 
 אלמנה. 5רווקה    . 4פרודה    . 3גרושה    . 2    נשואה. 1: מצב משפחתי

 __________________________גילאים _____       מספר הילדים : ילדים

 

 ה/ם הילדש גיל מין :ת במשמורת של/נמצא ה/היכן גר

 עם האם. 1
 עם האב. 2
 עם שניהם. 3
 אחר' קרוב משפ. 4
 אומנת' משפ. 5
 __________________פנימיה. 6
 ____________________אחר. 7

 אם. 1
 אב. 2
 שניהם. 3
 אחר' קרוב משפ. 4
 המדינה. 5
 ____________________אחר. 6

 בן. 1
 בת. 2

  

 עם האם. 1
 עם האב. 2
 עם שניהם. 3
 אחר' ב משפקרו. 4
 אומנת' משפ. 5
 __________________פנימיה. 6
 ____________________אחר. 7

 אם. 1
 אב. 2
 שניהם. 3
 אחר' קרוב משפ. 4
 המדינה. 5
 ____________________אחר. 6

 בן. 1
 בת. 2

  

 עם האם. 1
 עם האב. 2
 עם שניהם. 3
 אחר' קרוב משפ. 4
 אומנת' משפ. 5
 __________________פנימיה. 6
 ____________________אחר. 7

 אם. 1
 אב. 2
 שניהם. 3
 אחר' קרוב משפ. 4
 המדינה. 5
 ____________________אחר. 6

 בן. 1
 בת. 2

  

 עם האם. 1
 עם האב. 2
 עם שניהם. 3
 אחר' קרוב משפ. 4
 אומנת' משפ. 5
 __________________פנימיה. 6
 ____________________אחר. 7

 אם. 1
 אב. 2
 ניהםש. 3
 אחר' קרוב משפ. 4
 המדינה. 5
 ____________________אחר. 6

 בן. 1
 בת. 2

  

 
 



 כן. 2לא     . 1?   האם היא מעונינת שיגורו איתה, במידה שישנם ילדים שאינם גרים עם האם

 ___________________________________________________________________ :נא לפרט
 
 

 _______________________אחר. 4נוצרית      . 3מוסלמית      . 2    יהודיה. 1:    דת
 

 אחר. 4משפחתית      /דירה בבעלות אישית. 3     שכירות. 2     הוסטל. 1: תנאי דיור
 

 חדרים_____ : מספר חדרים בבית
 

 ____: מספר נפשות בבית
 

  עבודה של בן זוג     שכר. 3אבטחת הכנסה     . 2קצבת אבטלה     . 1 :מקורות הכנסה

 _______________________________________________________ אחר. 4  
 
 

 

 בריאות

 
 _______________________________________  )פרט(כן . 2לא    . 1: האם סובלת ממחלות כרוניות

 
 _________________________________  )פעמים וסיבות' לפרט מס(כן . 2לא    . 1: האם אושפזה בעבר

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________ )?עבור מה(כן . 2לא    . 1? הם נוטלת תרופות באופן קבוע
 

  ___________________________________________________): לפרט(יש . 2 אין    . 1: היסטוריה פסיכיאטרית

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 
  ____________________________________________________): לפרט(היו . 2 לא היו    . 1:    ניסיונות אבדניים

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 
 
 

 רקע לימודי

 תיכונית     . 3 יסודית. 2 ללא השכלה פורמלית. 1 :השכלה

 תיכוניים אחרים-לימודים על. 5 לימודים אקדמיים. 4 

 

 ______________________________ : )?מדוע(לא . 2 כן . 1?     האם סיימה את שלב הלימודים שצויין

 __________________________________________________________________________ 



 _______________________ : )לפרט(כן . 2 לא . 1?     האם היו אירועים משמעותיים במהלך הלימודים

 __________________________________________________________________________ 

 הכשרה מקצועית

 

 שם הקורס ?מתי נלמד ?האם קיבלה תעודה

   

   

   

 
 

 רקע תעסוקתי

 
 לא שירתה. 3     שירות חלקי. 2     שירות מלא. 1:   ל"שירות בצה

 
 _______________________________________________________  :מסגרת השירות ותפקיד

 
 _________________________________________________ :סיבה לאי שירות או לשחרור מוקדם

 __________________________________________________________________________ 

 מקומות עבודה קודמים

 סיום עבודה סיבת הסיום
 חודש ושנה

 תחילת עבודה
 חודש ושנה

 שם מקום העבודה תפקיד

     

     

     

     

 
 ______________________________________________ :פירוט על ההסתגלות במקומות העבודה

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

 

 היסטוריה של שימוש בסמים ואלכוהול

 כן. 2לא   . 1?     או אלכוהול/האם השתמשה בסמים ו

 ___________________________________________________ ?באלו חומרים השתמשה :ם כןא

 __________________________________________________?באיזה גיל התחיל השימוש 

 ________________________________________________ ?במשך כמה שנים השתמשה 

 _______________________________________________________ :תיאור תהליך ההתמכרות



 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 נסיונות גמילה

 שנה מסגרת

  

  

  

  

 

 _______________________________________________________ ?מתי השתמשה לאחרונה

 ________________________________________ ?האם מבינה את השלכות ההתמכרות על עצמה

 __________________________________________________________________________ 

 ______________________________________ ?האם מבינה את השלכות ההתמכרות על משפחתה

 __________________________________________________________________________ 

 ______________________________________ ?האם מבינה את השלכות ההתמכרות על משפחתה

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________ :מידע נוסף על היסטוריית השימוש

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

 משפחת המוצא 

 שמות  תאריך לידה ארץ לידה מצב בריאותי תעסוקה מקום מגורים

 אם     

 אב     

 ות/אח     

 ות/אח     

 ות/אח     

 תו/אח     

 ות/אח     

 ות/אח     



 ות/אח     

 



 :)להתייחס גם למערכת היחסים שקדמה להתמכרות, במידה שהיתה התמכרות(תיאור מערכת היחסים עם ההורים 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

 :)להתייחס גם למערכת היחסים שקדמה להתמכרות, במידה שהיתה התמכרות(תיאור מערכת היחסים עם האחים 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

 ________________________) לפרט(כן . 2 לא     . 1?    האם קיימת או הייתה אלימות במשפחת המוצא

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

 _____________________________) לפרט(כן . 2 לא     . 1?    האם קיימת התמכרות במשפחת המוצא

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________ :אירועים חשובים מהילדות וההתבגרות

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

 

 משפחה גרעינית

 ___/ ___ / ___תאריך לידה  _______________  . ז.   ת__________________           : שם בן זוג

 _____________________: השכלה ________    : שנת עלייה________________     : ארץ לידה

 _________________: מצב בריאות ______________: הכנסה_____________     : תעסוקה

 ______________________________________________________________ :הכרות ונישואין

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________ :מערכת היחסים עם בן הזוג

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 



 _____________________________________________________ :הילדיםמערכת היחסים עם 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ :תפקוד המטופלת כהורה

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 _____________________) לפרט(כן . 2 לא     . 1?    האם קיימת או הייתה אלימות במשפחה הגרעינית

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 _______________________________ :אירועים משמעותיים וחוויות טראומטיות במשפחה הגרעינית

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

 

 מידע נוסף שעלה במהלך האינטייק

 _________________________________ ?האם קיימים גורמים נוספים שיכולים לסייע בתהליך הטיפול

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________ :הערות נוספות

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

  _______________: תפקיד __________________  : שם עורך האינטייק

 ___/ ___ / ___ : תאריך אינטייק _________________________: חתימה



 3טופס : 'נספח א

  _____שנת_____________ מ בחודש "נוכחות מטופלות במרכז תל
 

  יום א ב ג ד ה א ב ג ד ה א ב ג ד ה א ב ג ד ה א ב ג ד ה

 זיהוי תאריך שם                         

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

 
 ללא סיבה מוצדקת, לא הגיעה באותו יום = 4לא הגיעה באותו יום מסיבה מוצדקת    = 3;   הגיעה באיחור = 2;   )או באיחור מוצדק(הגיעה בבוקר בזמן  = 1: קודים



 4טופס : 'נספח א

  _____שנת_____________ בחודש __________________ השתתפות מטופלות בפעילות 
 

  יום א ב ג ד ה א ב ג ד ה א ב ג ד ה א ב ג ד ה א ב ג ד ה

 זיהוי תאריך שם                         

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

 
 לא השתתפה בפעילות  = 2;   השתתפה בפעילות = 1: קודים



 5טופס : 'נספח א

 טופס לדיווח על תפקוד בפס ייצור
 

 _______שנה ____________ חודש ___________________________                שם המטופלת 

 . הדירוג של המטופלת בכל תחוםנא לסמן בעיגול את. האחראי לפס הייצור בסוף כל משמרתידי -טופס זה ימולא על

  יום

תאריך                         

יום א ב ג ד ה א ב ג ד ה א ב ג ד ה א ב ג ד ה א ב ג ד ה

  אם לא הופיעה לעבודהXלסמן כאן                          
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 הספק בעבודה. א

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 ברצףעבודה . ב

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 ריכוז בעבודה. ג

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 קבלת כללי בטיחות. ד

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 קבלת נהלי עבודה. ה

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

                          

 )גבוה מאד, גבוה, ממוצע, נמוך, לקבוע מספר היחידות שמהווה הספק נמוך מאד(התפוקה ביחידות ייצור למשמרת : הספק בעבודה. א

 )וסכמותיוצאת רק להפסקות מ=5; הפסקות מרובות=1(עבודה מבלי לצאת להפסקות שלא נקבעו מראש : עבודה ברצף. ב

 )מידה גבוהה מאד=5; מידה נמוכה מאד=1(מידת ההתמקדות במטלה לאורך זמן מבלי להיות מוסחת : ריכוז. ג

 )מידה גבוהה מאד=5; מידה נמוכה מאד=1(מידת עמידתה בכללי בטיחות : קבלת כללי בטיחות. ד

 )בוהה מאדמידה ג=5; מידה נמוכה מאד=1(מידת עמידתה בנהלי עבודה : קבלת נהלי עבודה. ה



 6טופס : 'נספח א

 תיעוד אירועים חריגים
 

 ________שנה_________ חודש

 

 

 תאריך שם המטופלת קוד ארוע פירוט

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 ; יבהגנ=3; החדרת סם למרכז=2; שימוש בסמים=1 :קודים

 אחר=7; אלימות מילולית=6; השחתת רכוש=5; אלימות פיזית=4



 7טופס : 'נספח א

  _____שנת_____________ מ בחודש "בדיקות שתן לשימוש בסמים במרכז תל

 

 יום א ב ג ד ה א ב ג ד ה א ב ג ד ה א ב ג ד ה א ב ג ד ה
 

 זיהוי תאריך שם                         

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

 

 לא נקייה = 2;   נקייה = 1: קודים

 

60 



 8טופס : 'נספח א

 סיכום חודשי של נוכחות במרכז והשתתפות בטיפולים ופעילויות
 
 

 ________שנת_________ חודש                                                _______________: שם המטופלת
 
 

 :היאימי פעילות במרכז ומתוכם ___ בחודש זה היו 

 פעמים____ ) או באיחור מוצדק(הגיעה בבוקר בזמן ) 1(

 פעמים____ הגיעה באיחור) 2(

 פעמים____ לא הגיעה באותו יום מסיבה מוצדקת) 3(

 פעמים____ ללא סיבה מוצדקת, לא הגיעה באותו יום) 4(

 

 ] ליד השירותים שנצרכוXלסמן [בחודש זה המטופלת צרכה את השירותים הבאים במרכז 

 

 מסלול הלימודיב

  שיעורי עברית

  שיעורי מחשב

  שיעורי אנגלית

  שיעורי חשבון

  )פרט(אחר 

  )פרט(אחר 

 
 

 במסלול הטיפולי

  טיפול אישי

  דינמית-קבוצה פסיכו

  סבב הרגשה

  )פרט(טיפול קבוצתי אחר  

  )פרט(טיפול אחר 

  )פרט(טיפול אחר 

 
 

 במסלול השיקום המקצועי

  אישיות עם רכזת התעסוקהשיחות 

  קבוצת תעסוקה

  השתתפות בפס ייצור

  )פרט(אחר 

  )פרט(אחר 

 
 

 במסלול ההעשרה

  )פרט(חוג בנושא 

  )פרט(סיור באתרי תרבות  /ביקור

  )פרט(הרצאות בנושא 

  )פרט(אחר 

  )פרט(אחר 
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 9טופס : 'נספח א

  וועדת הערכהאתלקרטופס למעקב תקופתי אחר מטופלת במרכז יום 
 
 

 ______: קוד זיהוי__________________    : פרטי    _________________: משפחה: שם המטופלת

 
 .נא לדווח כאן על תפקוד המטופלת במרכז בחודשיים האחרונים

 
 ידי העובדת הסוציאלית אחת לחודשיים וישמש בסיס לדיון בוועדת הערכה-הטופס ימולא על

 

 מסגרת  קבלת

 ? _______ימי פעילות היו במרכז בחודש האחרוןכמה 

.1 ?ללא סיבה מוצדקת, כמה פעמים לא הגיעה המטופלת למרכז, מתוכם 

 ? כמה פעמים איחרה ללא סיבה מוצדקת, בימים שהיתה נוכחת במרכז 

2.

 ?מכמה פעילויות נעדרה ללא סיבה מוצדקת, בימים שהיתה נוכחת במרכז 

3.

 ?א ביצעה תורנויות שנקבעו להכמה פעמים בחודש האחרון ל 

4.

   

 

 סמנים של התקדמות בטיפול

 :תוך שימוש בסולם הבא, נא לדרג את המטופלת בתחומים הבאים

5 4 3 2 1 
 יש בעיות קשות יש בעיות מצב סביר מצב טוב מצב טוב מאד

 

 תפקוד במרכז

.5 ) י ביתמכינה שיעור; משלימה משימות לימודיות(היא מעורבת ומשקיעה בלימודים  

.6 היא מעורבת ומשקיעה בפעילויות האחרות המתקיימות במרכז  

.7 היא משתפת את הצוות בקשיים ולא מציגה חזות שקרית  

.8 היא עומדת מאחורי אמירות ומעשים שלה ולא מתכחשת להם 

.9 היא מחפשת עזרה ולא מרימה ידיים בשעת משבר 

.10 ממעטת להתווכח ו—"לא" כולל—י הצוות"היא מקבלת דברים הנאמרים לה ע 

.11  מתנהגת באופן שמאפשר לצוות לסמוך עליההיא  

.12 יש לה יכולת לדחות סיפוקים 

 אישיים בתוך המרכז-יחסים בין

.13 המטופלת מקיימת יחסים תקינים עם החברות לקבוצה במרכז  

.14 )נמנעת מאלימות מילולית ומצעקות(המטופלת מקיימת תקשורת נורמטיבית עם האחר  

.15 המטופלת מתייחסת בכבוד לאחר 
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5 4 3 2 1 
 יש בעיות קשות יש בעיות מצב סביר מצב טוב מצב טוב מאד

 

 היענות ושיתוף פעולה בטיפול

.16 *סדיר למפגשי הטיפול האישי מגיעה באופן היא  

.17 *קשר טיפולי טוב עם המטפל יוצרת היא  

כולל תכנים קשים וטראומות ( על תכנים רלוונטיים לעבוד ולהשקיע בטיפול, פתחילהמגלה נכונות היא  
 )מהעבר

18.

 מודעות עצמית

אישיים ואלימות -בקשרים בין, בתפקוד(היא מבינה את הקשר בין טראומות מהעבר לקשיים נוכחיים  
 ) פנימית או חיצונית

19.

.20 היא מודעת לפיתויים ומכשלות פוטנציאליים 

.21 היא חשה פחות בושה ואשמה  

 יש לבקש דיווח מהמטפל החיצוני קודם לדיון בוועדת ההערכה, שים שיש להן מטפל אישי חיצונילגבי נ* 

 מוכנות לתעסוקה 

.22 היא יודעת מה ההעדפות המקצועיות שלה לא. 1 עובדת על זה. 2 כן. 3

.23 היא יודעת להתנהג בראיון עבודה לא. 1 עובדת על זה. 2 כן. 3

.24 קורות חיים כתוביםיש לה  לא. 1 עובדת על זה. 2 כן. 3

.25 לתעסוקהיציאה היא מדווחת על מוכנות ל לא. 1 כן. 3

 
 

 :גבי הסולם הבא-נא לדרג את המטופלת על, בכל תחום
 

5 4 3 2 1 
 בכלל לא במידה מועטה במידה סבירה במידה רבה במידה רבה מאד

 

 הבטים קוגניטיביים

.1 )לא מייחסת הכל לאחרים או לגורל; יים שלהתופסת את עצמה כאחראית לח(יש לה מוקד שליטה פנימי  

.2 ) חשה שיש לה את היכולת להתמודד עם חיים עצמאיים(יש לה תחושת מסוגלות עצמית  

.3 תחושת קורבנותאין לה  

.4 )לא מופקרת וגם לא מתכחשת או מדחיקה את הנשיות שלה(יש לה זהות נשית מאוזנת  

.splitting( 5ללא ; רע/טוב, לבן/לא פשטנית שחור (היש לה ראייה מורכבת של הדמויות בסביבת 

.6 יש לה תפיסה ברורה של הגבולות בין העצמי לאחר  

.7 היא הציבה לעצמה מטרות לעתיד 

.8 יש לה תכניות קונקרטיות כדי להשיג מטרות עתידיות שקבעה לעצמה 
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5 4 3 2 1 
  לאבכלל במידה מועטה במידה סבירה במידה רבה במידה רבה מאד

 

 אישיים-יחסים בין

.9 יש לה קשרים חברתיים מחוץ למרכז 

.10 )דיכוי, קורבנות, השפלה, ניצול, לא של תלות(מערכות יחסים בריאות ממקום שווה מקיימת היא  

.11 ) לא קיצונית(ההתנהגות המינית שלה מאוזנת  

.12 ים יהיא התנתקה מקשרים עם גורמים עבריינ 

 

 תפקוד יומיומי

 )תספורת, איפור, לבוש(אסתטית  שומרת על הופעההיא  כן. 1 לא.2

13.

.14  במקום נקי מעבריינותגרההיא  כן. 1 לא.2

.15 היא מנהלת בעצמה משק בית  כן. 1 לא.2
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 10טופס : 'נספח א

 טופס לסיכום דיון תקופתי של וועדת הערכה
 
 

 ______:   קוד זיהוי__________________  : פרטי    _________________: משפחה: שם המטופלת

 ___/ ___ / ___ : תאריך הדיון______     : דיון מספר

1: (המידע שהתקבל מהטפסים הבאיםהדיון שהתקיים בוועדה ועל בסיס , נא לסכם את מצב המטופלת
 גליון תלמיד) 3(, טופס לדיווח על תפקוד בפס ייצור) 2(, טופס למעקב תקופתי )

 

 הערכת תפקוד כללי

 מצב 

 אדטוב מ

 מצב 

 טוב

 מצב 

 סביר

 יש 

 בעיות

יש בעיות 

 קשות
 

 קבלת המסגרת והכללים של המרכז 1 2 3 4 5

 מצב בטיפול     

 תפקוד במרכז  1 2 3 4 5

 אישיים בתוך המרכז-יחסים בין 1 2 3 4 5

 היענות ושיתוף פעולה בטיפול 1 2 3 4 5

 מודעות עצמית 1 2 3 4 5

 עסוקהמוכנות ליציאה לת 1 2 3 4 5

 

 

 הערכה לימודית

   רמת השגים נוכחית ומידת ההתקדמות מאז ההערכה הקודמתהערכת המורה

 עברית  

 אנגלית 

 מחשבים 

 חשבון 

 

 

 הערכת תפקוד בפס ייצור

 מצב 

 טוב מאד

 מצב 

 טוב

 מצב 

 סביר

 יש 

 בעיות

יש בעיות 

 קשות
 

 הספק בעבודה 1 2 3 4 5

 עבודה ברצף 1 2 3 4 5

 ריכוז בעבודה 1 2 3 4 5

 קבלת כללי בטיחות 1 2 3 4 5

 קבלת נהלי עבודה 1 2 3 4 5
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 החלטות הוועדה

 : מ בוקר"לגבי המשך השהות במסגרת תל. א

 ________חודשים עד לחודש ___ המשך השהות לתקופה של . 2_______     סיום השהות בחודש . 1

 ____________________________________ )באעד לדיון ה(מוקדי העבודה בחודשיים הקרובים . ב

 ________________________________________________________________ : לגבי לימודים

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________: לגבי פס ייצור

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ : לגבי תפקוד כללי

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

 ___/ ___ / ___ : תאריך הדיון הבא

 

 

 המשתתפים בדיון

 שם תפקיד חתימה
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 11טופס : 'נספח א

 טופס לתיעוד סיום השתתפות במרכז יום

 
 

    _________________________: שם המטופלת
 

 ___/ ___ / ___ : תאריך סיום                                               ___/ ___ / ___ : תאריך כניסה למרכז יום
 
 

 מ בוקר הושגו"התוצאות שנקבעו עבור המטופלת בתל. 1 :סיבת הסיום

 המטופלת הודחה מהתכנית. 2 

 המטופלת נשרה מהתכנית. 3 

 
 סיום מוצלח. 1

 __________________________________________________) ?היכן( כן. 2לא       . 1?    האם הושמה בעבודה

 כן. 2לא       . 1        ?     מ ערב"האם המטופלת ממשיכה בתל

 כן. 2לא       . 1?      האם המטופלת ממשיכה בקבוצת תעסוקה

 ? האם המטופלת ממשיכה בתהליך השיקום שלה במסגרת אחרת, מ ערב"אם המטופלת לא ממשיכה בתל

 __________) ?היכן(כן   . 2לא   . 1      

 
 הדחה. 2

 ?מאלו סיבות הוחלט להדיח את המטופלת מהתכנית

 שימוש בסמים___ 

 החדרת סם למרכז___ 

 אלימות___ 

 גניבות___ 

 הפרעה לפעילות השוטפת, חוסר השתתפות, חוסר תפקוד___ 

 _____________________________________________________________________________) פרט(  אחר___ 

 
 
 נשירה. 3

 ______________________________________________ ?ככל הידוע לצוות המרכז, מה היתה סיבת הנשירה

 __________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________ 

 
 



 'נספח ב
 פעילויות המתבצעות בתוך המרכז

 גורם מבצע עם מטופלות יחידות עם קבוצת מטופלות עם מסגרת המרכז )כולל סטודנטים(ם הצוות ע

השתתפות בישיבות צוות אחת לחודשיים לדיון  -
 בנושא תיאורטי או להעברת מידע על מטופלות

מתן משוב מיידי באופן  - 
שוטף בנוגע לדפוסי 

הרגלי עבודה , תקשורת
 והתנהגות

אופן שוטף בנוגע לדפוסי מתן משוב מיידי ב -
 הרגלי עבודה והתנהגות נורמטיבית, תקשורת

, מנהלת(כל הצוות 
רכזת , ס"עו

מדריכה , תעסוקה
 )ומורות

 1.5השתתפות בישיבת צוות אחת לשבוע למשך  -
 לדיון שוטף במטופלות' ש

השתתפות בהדרכה צוותית לפיתוח הצוות אחת  -
 ' ש1לשבוע למשך 

 ההשתתפות בוועדות קבל -
 השתתפות בוועדות הערכה -

אחריות כוללת על תפקוד המרכז  -
מרגע פתיחתו ועד סגירתו 

 )בתורנות(
 עבודות מינהל ופקידות -
, עישון(פיקוח על המטופלות  -

כניסה , נוכחות, דייקנות
 )לפעילויות

כיבוי ", התערבות במשבר -
 "שריפות

: לפי הצורך, ביקורים לקידום תחושת שייכות - 
ביקורים במרכזי גמילה או בבתי , ביתביקורי 
 חולים

" מטפלים"צוות 
, ס"עו, מנהלת(

, רכזת תעסוקה
 )מדריכה

מפגשי עדכון פרטניים אחת לשבועיים עם כל  -
 אחת מהמורות

 הדרכה אישית לאנשי צוות ולסטודנטים -

, ניהול שוטף של תקציבים -
גיוס וניהול שוטף של , רכישות

, כזקביעת מדיניות המר, הצוות
 'פרויקטים וכו

הנחיית קבוצת טיפול  -
דינמית למטופלות -פסיכו

במרכז יום בשיתוף עם 
 ס פעם בשבוע"העו

 מנהלת המרכז טיפול אישי בבוגרות המרכז -

 דיווח בזמן אמת על ארועים חריגים ומצבי משבר -
 -2-3פה למנהלת המרכז פעם ב-דיווח קצר בעל -

ושות של שבועות באופן אישי לגבי קשיים ותח
 המורה

 דיווח יומי שוטף לגבי המטופלות -

פיתוח חומרי לימוד מותאמים  -
 לרמות שונות

הנחיית שיחות קבוצתיות  -
לדיון בנושאי אקטואליה 

ולתרגול מיומנויות 
 תקשורת

 ' ש2.5פעמיים בשבוע למשך  -
 השכלתי/בדיקת רקע לימודי -
עושר , כתיבה, קריאה: אבחון רמת העברית -

 פה-הבעה בכתב ובעל, בירתח, שפה
מילוי : מתן מטלות פרטניות במסגרת הקבוצה -

, ביצוע תרגילים מחוברות וספרים, דפי עבודה
 ,הכתבות

 מורה לעברית

 -2-3פה למנהלת המרכז פעם ב-דיווח קצר בעל -
שבועות באופן אישי לגבי קשיים ותחושות של 

 המורה
 דיווח יומי שוטף לגבי המטופלות -

מרי לימוד מותאמים פיתוח חו -
 לרמות שונות

 ' ש2.5 בשבוע למשך םפע - 
והבנת של קריאה וכתיבה   הוראה בסיסית -

 הוראות פשוטות 

 מורה לאנגלית

 -2-3פה למנהלת המרכז פעם ב-דיווח קצר בעל -
שבועות באופן אישי לגבי קשיים ותחושות של 

 המורה
 דיווח יומי שוטף לגבי המטופלות -

תרגילים (לימוד פיתוח חומרי  -
 )אישיים

 ' ש2.5פעמיים בשבוע למשך  - 
הוראה יחידנית בהתאם לרמה אישית בעזרת  -

תרגילים + חוברות תרגול של מכללת גינת 
 אישיים

 Word, מערכת הפעלה חלונות, הכרת המחשב -

 מורה למחשבים

הנחיית קבוצת טיפול  -  
דינמית למטופלות -פסיכו

במרכז יום בשיתוף עם 
ת המרכז פעם מנהל

 בשבוע

טיפולים פרטניים לכל הנשים שאין להן מטפל  -
 )בהוסטל או בקהילה(אישי קודם מחוץ למרכז 

טיפול פרטני לבוגרות המרכז והתערבות  -
 במישור הזוגי והמשפחתי

 במידת הצורך, ביקורי בית -

 ס"עו
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 )המשך(פעילויות המתבצעות בתוך המרכז 

 גורם מבצע עם מטופלות יחידות עם קבוצת מטופלות מסגרת המרכזעם  )כולל סטודנטים(עם הצוות 

מפגשים עם הצוות הטיפולי כדי לדווח  -
להם על התקדמות מטופלות בעבודה 

 ועל ארועים משבריים

הנחיית קבוצת תעסוקה  - 
פעם בשבוע לנשים 

 עובדות
מעקב של בדיקות שתן  -

בקבוצת תעסוקה לנשים 
שעובדות ואינן גרות 

 בהוסטל
הפקת ארוע אחת לחצי  -

שנה לערך יחד עם 
מעסיקים ידידים לשם 
 הענקת גמולי התמדה

 

ס לגבי מצב לימודי "איסוף מידע מהמורים ומהעו -
 ותפקודי של נשים שהן לקראת השמה בעבודה

, שיחות הכנה עם נשים לקראת יציאה לעבודה -
 ח רקע ושאיפות מקצועיות"כולל הכנת דו

 תעסוקתי הפניית נשים לאבחון  -
באבחון " הספרייה"ליווי נשים בחלק של  -

 המקצועי
הפניית נשים להכשרה מקצועית במסגרות של  -

 בתי ספר ידידים 
גיוס מלגות למימון ההכשרה המקצועית וקיום  -

 מקרנות ורשויות שונות
 ניהול משחקי תפקידים להכנה לחיי עבודה -
ביקור בכל מקומות העבודה לפחות פעם אחת  -

 י התחלת עבודהאחר

לליווי , לפי הצורך, מפגשים אישיים -

 עסוקתי של נשים עובדות ת
לפי , שיחות טלפון שוטפות לליווי נשים עובדות -

 הצורך ביוזמת שני הצדדים
הגורם המפנה להכרת + מפגשים עם נשים  -

נשים מהקהילה המועמדות לשיקום מקצועי 
 צ"אחה

 רכזת תעסוקה

 רכישה ותחזוקה של ציוד - קשר שוטף עם המורות -
 קניית מוצרים -
 מפקחת על נקיון המרכז -
דיווח כספי שוטף וניהול  -

 חשבונות

 3" סבב הרגשה"מנחה  -
 פעמים בשבוע

 בדיקות שתן למטופלות מרכז יום -
 בהתאם לצורך, שיחות אישיות עם מטופלות -
 בהתאם לצורך, ביקורי בית אצל מטופלות -
ת והמטופלות לעידודן אחרי הבוגרו" חיזור" -

 להמשך קשר עם המרכז

 מדריכה

הוראת קורס פקידות  -  
הקלדה (פעם בשבוע 

 )כתיבה עסקית, עיוורת
" בריאות האשה"קורס  -

 אחת לשבוע
תרפיה באמנות אחת  -

 לשבוע

 מנחים חיצוניים 

כרטיסים (גיוס משאבים  - 
 )'תכנות מחשב וכו, למופעים

 מתנדבים סיוע בלימודים - 

" רגשות"הנחיית סדנת  -  
 פעם בשבוע

העברת קורס פיסול וציור  -
 פעם בשבוע

 סטודנטים 
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 'נספח ג

 פעילויות המכוונות כלפי חוץ

עם הרשות לשיקום  עם צוות ההוסטל עם מעסיקים עם הכלא
 האסיר

 גורם מבצע

, ס"עו, מנהלת(כל הצוות     
מדריכה , רכזת תעסוקה

 )ומורות

שי מפג/יום עיון -   
הכרות עם רכזים 

בקהילה לשיווק 
 המקום

, ס"עו, מנהלת(צוות מטפלים 
 )מדריכה, רכזת תעסוקה

מפגש אחת לשבועיים  -  
להדרכה ) בהנחיית ענת גור(

 על הטיפול ולתמיכה הדדית

, מנהלת(הצוות הטיפולי   
 )רכזת תעסוקה, ס"עו

 מנהלת המרכז  קשר עם מדריכות בהוסטל  -  

 תעסוקה לנשים לקראת העברת סדנאות -
סדנא מרוכזת של ) 1(השחרור מהכלא 

 מפגשים שבועיים של 12) 2(; יום אחד
 ' ש1.5

  

) 1: (פעילויות לאיתור וגיוס של מעסיקים ידידים -
; סריקה של מודעות דרושים בעיתונות ובאינטרנט

פנייה בפקס או בטלפון למפרסמי המודעות להצגת 
מפגשים עם תיאום ; האשה המועמדת+ המרכז 

ליווי חלק ; מעסיקים פוטנציאליים עבור הנשים
פנייה למעסיקים ) 2. (מהנשים לראיונות עבודה

פנייה ) 3. (ידידים קיימים או כאלה שהביעו נכונות
לחברות כח אדם שהביעו בעבר נכונות להעסיק 

פנייה יזומה למקומות עבודה ספציפיים ) 4. (אסירה
. עמדת ספציפיתכהישורים של מו/בהתאם  לרצונות

פנייה לחברות גדולות לקבלה של אסירות ) 5(
 .  משוחררות

העברת מידע רקע על ) 1: (פעילויות לליווי מעסיקים -
שיחות ) 2. (עם הכניסה לעבודה, האשה בטלפון

כדי לבדוק , טלפון לפחות אחת לשבוע בהתחלה
התערבות בזמן משבר ) 3. (התאמה והשתלבות

 באמצעות ביקורים ,בתגובה לפניות מעסיקים
ייצוג הנשים בפני ) 4(, במקומות העבודה

 .  המעסיקים בענייני שכר ותנאי עבודה
הנחיית סיורי מעסיקים ) 1: (פעילויות לתחזוקה -

הפקת ארוע אחת לחצי שנה לערך לשם ) 2(; בכלא
משלוח ) 3. (הענקת תעודות הוקרה למעסיקים

 .ברכות לחגים פעמיים בשנה

 רכזת תעסוקה  

 



 'נספח ד

 מ בוקר"משוב מנשים המשתתפות בתל
 

 מחוץ להוסטל. 2בהוסטל       . 1    …אני גרה ___________________________: שם

 חודשים_____ מ לפני "נכנסתי למרכז תל חודשים____ השתחררתי מהכלא לפני 

ההשתתפות שלך , לפי דעתך, עד כמה. מ מנסה לקדם נשים בתחומים שונים"תל
 ? עזרה לך להשתפר בתחומים הבאיםמ"בתל

 
לא הייתה לי 

 בעיה בתחום

 שיפור  

 רב מאד

    

 אין
 שיפור

 

 ביכולת שלך לקבל סמכות 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0

ביכולת שלך לקבל תנאים של מקום  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0
להישאר כל , כמו להגיע בזמן, עבודה

 לעשות מה שנדרש, היום

 ביכולת שלך לשתף אחרים בקשיים 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0

ביכולת שלך לבקש עזרה כשאת זקוקה  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0
 לה ולא להרים ידיים 

ביכולת שלך לקבל דברים הנאמרים לך  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0
 ידי צוות המרכז מבלי להתווכח -על

 ביכולת שלך לדחות סיפוקים 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0

ביכולת שלך לקיים תקשורת נורמטיבית  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0
בלי אלימות , עם נשים אחרות במרכז

 מילולית וצעקות

 ביכולת שלך להתייחס בכבוד לאחר 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0

 בביטחון העצמי שלך 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0

ת שהיו בהבנה שלך את הקשר בין חוויו 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0
 לך בעבר לבין קשיים שיש לך היום 

 במודעות שלך לפיתויים  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0

 במידת הבושה והאשמה שאת מרגישה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0

 במידת המוכנות שלך לצאת לעבודה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0

 ךבמודעות שלך לגבי היכולות והכוחות של 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0

 במודעות שלך לגבי הקשיים והבעיות שלך 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0

בהבנה שלך לגבי מידת האחראיות שיש  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0
 לך לגבי מה שקורה בחיים שלך 

 ביכולת שלך לכוון את החיים שלך 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0

 ביכולת שלך לתכנן את העתיד 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0

 ביכולת שלך ליצור קשרים חברתיים  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0

 ביכולת שלך למנוע מאחרים לנצל אותך 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0

ביכולת שלך להתנתק מקשרים עם  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0
 גורמים עברייניים

 במידת התקווה שיש לך לגבי העתיד 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0

 במצב הרוח שלך 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0
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לא הייתה לי 

 בעיה בתחום

 שיפור  

 רב מאד

    

 אין
 שיפור

 

 במידת הלחץ שאת חשה בחיי היומיום 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0

 )אם יש(בקשר שלך עם הילדים שלך  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0

 )אם יש(בקשר שלך עם בן זוג  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0

 בידע שלך בעברית 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0

 בידע שלך באנגלית 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0

 בידע שלך במחשבים 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0

 

 ?מ"מאז שאת בתל, התקדמת הכי הרבה, לפי דעתך, באיזה תחומים

 

 

 

  …עד כמה את מרוצה, הכל-בסך

לא  

 מרוצה

מרוצה 

במידה 

 מועטה

מרוצה 

במידה 

 בינונית

מרוצה  צהמרו

 מאד

 

 ההתייחסות של הצוות 5 4 3 2 1

 האווירה במקום 5 4 3 2 1

 הלימודים בעברית 5 4 3 2 1

 הלימודים באנגלית 5 4 3 2 1

 הלימודים במחשבים 5 4 3 2 1

 המיקום של המרכז 5 4 3 2 1

 הטיפול שאת מקבלת במרכז 5 4 3 2 1

 ?עד כמה את מרוצה מהמרכז, בסך הכל 5 4 3 2 1

 

 ?כדי שיעזור יותר טוב לנשים במצבך, לפי דעתך, מה כדאי לשנות או לשפר במרכז

 

 

 

 ?מה את חושבת היה קורה לך אם לא היית מגיעה למרכז

 

 

 

 ?האם יש עוד משהו שחשוב שנדע לגבי ההתנסות שלך במרכז

 

 

 אנו מאד מודי ל� על הכנות ועל שיתו� הפעולה
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 'נספח ה

 מ"משתתפות בקבוצת תעסוקה של מרכז תלמשוב מנשים ה
  ___________________________: שם

 _____________________________________________) ?איפה(כן . 2 לא . 1?    האם את עובדת עכשיו

?מה התפקיד שלך במקום העבודה
 ______________________________________________________ 

 

ההשתתפות , לפי דעתך, עד כמה.  לקדם נשים בתחומים שוניםמ בוקר מנסה"תל
 ?מ עזרה לך להשתפר בתחומים הבאים"שלך בתל

 
לא הייתה לי 

 בעיה בתחום

 היה שיפור  

 רב מאד

    

 לא היה
 שיפור

 

 ביכולת שלך לקבל סמכות 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0

ביכולת שלך לקבל תנאים של מקום  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0
להישאר כל , כמו להגיע בזמן, עבודה

 לעשות מה שנדרש, היום

 ביכולת שלך לשתף אחרים בקשיים 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0

ביכולת שלך לבקש עזרה כשאת זקוקה  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0
 לה ולא להרים ידיים 

 ביכולת שלך לדחות סיפוקים 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0

ביכולת שלך לקיים תקשורת  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0
בלי אלימות מילולית , נורמטיבית

 וצעקות

 ביכולת שלך להתייחס בכבוד לאחר 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0

 בביטחון העצמי שלך 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0

בהבנה שלך את הקשר בין חוויות שהיו  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0
 לך בעבר לבין קשיים שיש לך היום 

 במודעות שלך לפיתויים  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0

 במידת הבושה והאשמה שאת מרגישה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0

במודעות שלך לגבי היכולות והכוחות  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0
 שלך

במודעות שלך לגבי הקשיים והבעיות  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0
 שלך

ך לגבי מידת האחראיות בהבנה של 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0
 שיש לך לגבי מה שקורה בחיים שלך 

 ביכולת שלך לכוון את החיים שלך 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0

 ביכולת שלך לתכנן את העתיד 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0

 ביכולת שלך ליצור קשרים חברתיים  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0
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 ע מאחרים לנצל אותךביכולת שלך למנו 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0

לא הייתה לי 

 בעיה בתחום

 היה שיפור  

 רב מאד

    

 לא היה
 שיפור

 

ביכולת שלך להתנתק מקשרים עם  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0
 גורמים עברייניים

 במידת התקווה שיש לך לגבי העתיד 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0

 במצב הרוח שלך 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0

 במידת הלחץ שאת חשה בחיי היומיום 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0

 )אם יש(בקשר שלך עם הילדים שלך  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0

 )אם יש(בקשר שלך עם בן זוג  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0

 בידע שלך בעברית 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0

 בידע שלך באנגלית 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0

 בידע שלך במחשבים 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  0

 

 

 ?מ בוקר"מה הדברים החשובים ביותר שקיבלת בתל

 

 

 

 

 ?מ בוקר"מה את חושבת היה קורה לך אם לא היית משתתפת בתל

 

 

 

 

 ? לדברים הבאים, לפי דעתך, עד כמה היית מוכנה, מ בוקר"כשסיימת את תל

במידה 

 רבה מאד

במידה 

 רבה

במידה 

 בינונית

במידה 

 מועטה

לל    בכ

 לא

 

 לחפש מקום עבודה 1 2 3 4 5

 להתראיין לעבודה 1 2 3 4 5

 להציג את עצמך במקום העבודה 1 2 3 4 5

 להתמודד עם קשיים בתהליך הקליטה לעבודה 1 2 3 4 5

 להשתלב עם העובדים האחרים כשווה בין שווים 1 2 3 4 5

 להסתדר עם המנהלים במקום העבודה 1 2 3 4 5

 להחזיק מעמד במקום העבודה 1 2 3 4 5

 להסתדר עם הכללים במקום העבודה 1 2 3 4 5

עד כמה היית מוכנה ליציאה לעבודה , בסך הכל 1 2 3 4 5
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 ?מ בוקר"כשסיימת את תל

 

 ?מ בוקר כדי שיכין נשים יותר טוב לעולם העבודה"מה כדאי לשנות או לשפר בתל, בראייה לאחור

 

 

 

 

 

  …עד כמה את מרוצה, לגבי קבוצת התעסוקה

לא  

 מרוצה

מרוצה 

במידה 

 מועטה

מרוצה 

במידה 

 בינונית

מרוצה  מרוצה

 מאד

 

 מההתייחסות של המנחות 5 4 3 2 1

 מהאווירה בקבוצה 5 4 3 2 1

 מהנושאים שעולים בקבוצה  5 4 3 2 1

 מהמקום שבו מתקיימת הקבוצה 5 4 3 2 1

 ? התעסוקהעד כמה את מרוצה מקבוצת, בסך הכל 5 4 3 2 1

 

 

 ? ____כמה חודשים עברו מאז שהשתחררת מהכלא

 ? _____מ בוקר"כמה חודשים היית בתל

 ? _____מ בוקר"כמה חודשים עברו מאז שסיימת את תל

 ? _____כמה חודשים את משתתפת בקבוצה

 ? __________________מה המצב המשפחתי שלך

 ? _____כמה ילדים יש לך

 _____________________________________) ?איפה(כן . 2 לא. 1?   פרטניהאם את מקבלת היום טיפול

 ____________________) ?איפה(כן . 2 לא. 1? האם את משתתפת היום בעוד קבוצה חוץ מקבוצת התעסוקה

 כן . 2לא     . 1?      האם את גרה היום בהוסטל

 

 

 אנו מאד מודי ל� על הכנות ועל שיתו� הפעולה
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 'נספח ו

 שאלון לראיונות מעקב עם מעסיקים

 

 י רכזת תעסוקה"למילוי ע: 1חלק 
 

 פרטים על העובדת

 __________: שנת לידה _________________________________: שם העובדת

 ___/ ___ / ___ : תאריך שחרור מהכלא

 ___/ ___ / ___ : מ בוקר"תאריך סיום תל ___/ ___ / ___ : מ בוקר"תאריך כניסה לתל

 

 מ בוקר"מקומות עבודה לפני הכניסה לתל

 מקום העבודה תפקיד התחלה. ת סיום. ת סיבת סיום העבודה

     
 

     
 

     
 

     
 

 

 מ בוקר"מקומות עבודה מאז סיום תל

 מקום העבודה תפקיד התחלה. ת סיום. ת סיבת סיום העבודה

     
 

     
 

     
 

     
 

 

 

 דה הנוכחיפרטים על מקום העבו

 ________________________: שם המעסיק ___________________________: שם המקום

 __________________________________________________________ : תחום מקום העבודה

  ___/ ___ / ___ : תאריך תחילת העבודה

 __________: ודה בשבועשעות עב' מס ______________________________: התפקיד בעבודה
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 לראיון מעסיקים: 2חלק 

 

 תהליך הקליטה בעבודה

 ?בהשוואה לעובדים אחרים שקלטת, איך היית מתאר את החודש הראשון של העובדת במקום

5 4 3 2 1 
 היו בעיות קשות היו בעיות היה סביר היה טוב היה טוב מאד

 
 _______________________________________________ :נא לפרט את התשובה ולתת דוגמאות

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

 נוכחות בעבודה
 ? _______כמה ימי עבודה הייתה אמורה לעבוד בחודש האחרון

 ? _______כמה פעמים לא הגיעה לעבודה, מתוכם

 _____________________________________________________ ?אלו סיבות ניתנו להיעדרויות

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

 ?זמן לעבודההאם היא מגיעה ב

4 3 2 1 
 מאחרת הרבה מאד מאחרת לפעמים מאחרת לעתים רחוקות אף פעם לא מאחרת
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 :אנא הערך את התפקוד של העובדת בכל אחד מהתחומים הבאים

לא     
 רלוונטי

 מצב 
 טוב מאד

 מצב 
 טוב

 מצב 
 סביר

 יש 
 בעיות

יש בעיות 
 קשות

 תפקוד בעבודה

 יש לה הספק בעבודה  1 2 3 4 5 9

את להפסקות לא יוצ(עובדת ברצף  1 2 3 4 5 9
 )שלא נקבעו מראש

מתמקדת במטלה (מתרכזת בעבודה  1 2 3 4 5 9
 )לאורך זמן מבלי להיות מוסחת

 מקבלת כללי בטיחות 1 2 3 4 5 9

 מקבלת נהלי עבודה 1 2 3 4 5 9

 מעורבת ומשקיעה בעבודה  1 2 3 4 5 9

 גם כשקשה דבקה בביצוע המשימה 1 2 3 4 5 9
 לה 

 מוכה לבקש עזרה כשצריך 1 2 3 4 5 9

מגיעה לעבודה בהופעה שהולמת את  1 2 3 4 5 9
 המקום

 שואפת להתקדם בעבודה 1 2 3 4 5 9

לוקחת על עצמה משימות בהתאם  1 2 3 4 5 9
 ליכולת שלה 

 

 : חודשים6לשאול רק אם עובדת במקום לפחות 

 ?באיזו מידה התקדמה בעבודה, בתפקידים דומים למשך זמן דומהשעובדים , בהשוואה לעובדים אחרים
 

5 4 3 2 1 
 בכלל לא במידה מועטה במידה סבירה במידה רבה במידה רבה מאד

 
 

, הספק, עמידה בביצוע מטלות, לקיחת אחריות: תוך התייחסות להיבטים שונים כגון, נא לפרט ולתת דוגמאות

 ____________________________________________________________ .'קידום וכו, שחיקה

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 
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 :אנא הערך את היחסים של העובדת עם עובדים אחרים בכל אחד מהתחומים הבאים

לא     
 רלוונטי

 מצב 
 טוב מאד

 מצב 
 טוב

 מצב 
 סביר

 יש 
 בעיות

יש בעיות 
 קשות

 יחסים עם חברים לעבודה

לא מתווכחת או (בעלת שליטה עצמית  1 2 3 4 5 9
 )מתפרצת

בדים יוצרת קשרי עבודה טובים עם עו 1 2 3 4 5 9
 אחרים

מקיימת יחסים תקינים עם נשים  1 2 3 4 5 9
 אחרות במקום העבודה 

מקיימת יחסים תקינים עם גברים  1 2 3 4 5 9
 במקום העבודה 

 מתייחסת בכבוד לעובדים האחרים 1 2 3 4 5 9

 עובדים אחרים מתייחסים אליה בכבוד 1 2 3 4 5 9

עובדים אחרים מתייחסים אליה  1 2 3 4 5 9
 כחריגה

אינה מאפשרת לעובדים אחרים לנצל  1 2 3 4 5 9
 אותה

יש לה בטחון עצמי בקשרים עם  1 2 3 4 5 9
 אחרים

 
 
 

 :ים בכל אחד מהתחומים הבאים/אנא הערך את היחסים של העובדת עם המנהל

לא     
 רלוונטי

 מצב 
 טוב מאד

 מצב 
 טוב

 מצב 
 סביר

 יש 
 בעיות

יש בעיות 
 קשות

 יחסים עם הנהלה

לא מתווכחת או (בעלת שליטה עצמית  1 2 3 4 5 9
 )מתפרצת

י "מקבלת דברים הנאמרים לה ע 1 2 3 4 5 9
 המנהלים שלה

מנהלים מתנהגת באופן שמאפשר ל 1 2 3 4 5 9
  לסמוך עליהשלה 

 
 
 

 :אנא הערך את היחס של העובדת ללקוחות בכל אחד מהתחומים הבאים

לא     
 רלוונטי

 מצב 
 טוב מאד

 ב מצ
 טוב

 מצב 
 סביר

 יש 
 בעיות

יש בעיות 
 קשות

 יחס ללקוחות

 אדיבות 1 2 3 4 5 9

 זמינות ללקוחות 1 2 3 4 5 9

 מוכנות לסייע 1 2 3 4 5 9

לא מתווכחת או (בעלת שליטה עצמית  1 2 3 4 5 9
 )מתפרצת

 

 

 

 _____________________________ :?האם אתה מזהה כוחות בולטים או יכולות מיוחדות אצל העובדת

 __________________________________________________________________________ 
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 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

 _________________________________ :? קשיים או בעיות מיוחדות אצל העובדתהאם אתה מזהה

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

 

 _______________ :האם יש עוד משהו שחשוב שנדע לגבי הקליטה והתפקוד של העובדת במקום שלכם 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

 אני מאד מודה לך על המידע
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 'נספח ז
ת חו ו  ל

 
 

 מ בוקר וחודשי שהות של הנושרות"הסיבות המדווחות לנשירה מתל. 1לוח 
 )מ בוקר"לפי דיווח העובדת הסוציאלית של תל(

 

חודשי שהות 
 מ בוקר"בתל

 סיבת הנשירה 

נראה כי בשלב בו עזבה בחרה להפנות , להוסטל" להתחבר"לא הצליחה  .1 0.5
 . ינותיהכוללים סמים ועבר,  לכיוון הרסני של חיים בשולייםכוחותיה

, המטופלת הייתה מאוד אמביוולנטית מלכתחילה לגבי השהות בהוסטל .2 1
היא פיתחה קשר רגשי . על מנת לצאת מההוסטל" פרצות"והותירה כל העת 

 .עם אחת מהמטופלות ועזבה עימה

ועברו , יחד את המקוםוהן עזבו , קשר רגשי עם אחת מהמטופלות בהוסטל .3 2
 . למגורים ביחד

מההתחלה סירבה לשתף פעולה במסגרת הטיפול הפרטני והקבוצתי במרכז  .4 3
והמטופלת אף ביטאה , בהמשך המצב החמיר. היום ובחיי הבית השוטפים

למרות שהיה . כולל בנשות הצוות והדיירות בו, זלזול כלפי ההוסטל והעשייה בו
היא גילתה התנגדות לאורך כל , תמך ולקבל סיועיהניסיון לעזור לה ולעודדה ל

. מאשר היא רצתה להיעזר, ונדמה היה שהצוות יותר רצה לעזור לה, הדרך
 .המטופלת הביעה רצון לעזוב את המסגרת

באישפוזית פרטית בחולון ) גמילה( המטופלת נכנסה לאשפוז 2002בספטמבר  .5 4
עם ימי בבית כ "תה אחושה, במהלך שהותה שם נפצעה ברגלה. מטעם המרכז

.  דיווחה כי נפצעה שוב וממשיכה לקבל ימי מחלה2002בנובמבר . מחלה
היא ניתקה . דבר שנצפה גם בביקורי הבת, במקביל דווח לנו על התדרדרותה

הועבר דיווח לועדת . ולא שעתה לפניות מהמרכז, קשר במהלך חודש זה
 . שחרורים

וד בתכנים הקשים שעולים בטיפול ולעמ, למטופלת היה קשה לשהות בהוסטל .6 6
חשבו אף (מ "למרות הצעות עזרה רבות מצד ההוסטל והתל. מ"בהוסטל ובתל

עזבה את ההוסטל , שמצבה הנפשי התדרדר, המטופלת , )על טיפול תרופתי
 . והמרכז
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 מהיבטים שונים של התכנית) N = 9(מ בוקר "שביעות רצון של המשתתפות בתל. 2לוח 

סטיית 
 תקן

  *ממוצע 

 ההתייחסות של הצוות 4.7 0.5

 האווירה במקום 4.3 0.7

 הלימודים בעברית 4.8 0.4

 הלימודים באנגלית 3.9 1.4

 הלימודים במחשבים 5.0 0.0

 המיקום של המרכז 3.9 1.1

 הטיפול שניתן במרכז 4.6 0.5

 שביעות רצון כוללת מהמרכז 4.9 0.3

 ".מרוצה מאד "5 עד" לא מרוצה "1הסולם נע בין * 
 

 
 

 

 

 

 

 ) N = 10(שביעות רצון של המשתתפות בקבוצת התעסוקה . 3לוח 

סטיית 
 תקן

  *ממוצע 

 ההתייחסות של המנחות 4.6 0.7

 האווירה בקבוצה 4.2 0.8

 הנושאים שעולים בקבוצה  4.5 0.7

 המקום שבו מתקיימת הקבוצה 4.5 0.5

 קהשביעות רצון כוללת מקבוצת התעסו 4.5 0.5

 ".מרוצה מאד "5עד " לא מרוצה "1הסולם נע בין * 
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מ "בקבלת מסגרת ובהשכלה בסיסית בקרב משתתפות ובוגרות של תל* מידת השיפור הנתפס. 4לוח 

 )התפלגויות וממוצעים(בוקר 

 
סטיית 

 תקן

 
 

 ממוצע

 שיפור %
8-10(רב 

( 

 שיפור %
-4(בינוני 
7( 

 שיפור %
-1(מועט 
3( 

 

 

N 

 
 

 תחום

 השכלה בסיסית      

 ידע בעברית 13 7.7 15.4 76.9 8.5 2.5

 ידע במחשבים 16 12.5 25.0 62.5 7.6 2.9

 ידע באנגלית 15 40.0 33.3 26.7 5.1 3.3

 קבלת מסגרת      

כמו להגיע , יכולת לקבל תנאים של מקום עבודה 14 7.1 28.6 64.3 8.0 2.3
 לעשות מה שנדרש, להישאר כל היום, בזמן

ידי צוות -יכולת לקבל דברים הנאמרים על  **7 0.0 42.9 57.1 7.3 1.7
 המרכז מבלי להתווכח 

 יכולת לקבל סמכות 14 7.1 64.3 28.6 6.5 2.2

 .מ בוקר"שאלה זו נשאלה רק בקרב המשתתפות בתל** ; "שיפור רב מאד "10עד " אין שיפור "1הסולם נע בין * 

 

 
 
 
 
 

בקרב משתתפות ובוגרות של ) משפחתיים וחברתיים(אישיים -בקשרים בין* מידת השיפור הנתפס. 5לוח 

 )התפלגויות וממוצעים(מ בוקר "תל

 
סטיית 

 תקן

 
 

 ממוצע

 שיפור %
8-10(רב 

( 

 שיפור %
-4(בינוני 
7( 

 שיפור %
-1(מועט 
3( 

 

 

N 

 
 

 תחום

 )אם יש(קשר עם ילדים  8 0.0 25.0 75.0 8.5 1.5

 לת להתייחס בכבוד לאחריכו 14 7.1 7.1 85.7 8.2 2.0

יכולת לקיים תקשורת נורמטיבית עם נשים  15 13.3 26.7 60.0 7.3 2.5
 בלי אלימות מילולית וצעקות, אחרות במרכז

 ידי אחרים -יכולת למנוע ניצול על 17 11.8 23.5 64.7 7.2 3.1

 )אם יש(קשר עם בן זוג  8 0.0 62.5 37.5 7.1 2.4

 יכולת ליצור קשרים חברתיים  16 12.5 43.8 43.8 6.5 2.5

 ".שיפור רב מאד "10עד " אין שיפור "1הסולם נע בין * 
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התפלגויות (מ בוקר "בתכנון החיים בקרב משתתפות ובוגרות של תל* מידת השיפור הנתפס. 6לוח 

 )וממוצעים

 
סטיית 

 תקן

 
 

 ממוצע

 שיפור %
8-10(רב 

( 

 שיפור %
-4(בינוני 
7( 

 שיפור %
-1(מועט 
3( 

 

 

N 

 
 

 תחום

 יכולת לכוון את החיים  17 5.9 58.8 35.3 6.5 2.2

 יכולת לתכנן את העתיד 18 22.2 44.4 33.3 6.0 2.6

 ".שיפור רב מאד "10עד " אין שיפור "1הסולם נע בין * 

 

 

 

 

(מ שעבדו אצל מעסיקים ידידים "התמדה בעבודה והיקפי משרה בקרב בוגרות תל, תפקידים. 7לוח 

N=13( 

 התפקיד של כל אישה חודשים בעבודה היקף משרה

 סגנית מנהלת קוסמטיקה .1 19 מלא

 מכירות .2 7 מלא

נציגת שירות לקוחות במוקד  .3 6 ½
 טלפוני

 הדפסות .4 ? מלא

 הדפסות  .5 +12 מלא

 קופאית .6 11 ¾

 קופאית .7 5 מלא

 קופאית .8 3 ½

 עבודת מטבח .9 6 מלא

 עבודת מטבח .10 2 מלא

 ניקיון .11 12 ½

 ניקיון .12 1 ¾

 ניקיון .13 15 1/3
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 )התפלגויות וממוצעים(דיווח המעסיקים הידידים לגבי תפקוד הנשים במקומות העבודה . 8לוח 

 
סטיית 

 תקן

 
 

 ממוצע

מצב   
 טוב 

)4-5( 

מצב 
 סביר 

)3( 

יש   
-1(בעיות 

2( 

 

 

N 

 
 
 

 קבלת מסגרת העבודה      

 מקבלת כללי בטיחות 13 0.0 0.0 100.0 4.9 0.3

 מקבלת נהלי עבודה 13 0.0 8.3 91.7 4.8 0.6

 מגיעה לעבודה בהופעה שהולמת את המקום 12 8.3 0.0 91.7 4.6 0.9

 מוטיבציה      
 מעורבת ומשקיעה בעבודה  13 0.0 15.4 84.6 4.6 0.8

 שואפת להתקדם בעבודה 12 0.0 25.0 75.0 4.3 0.9

      

 איכות ביצוע העבודה

מתמקדת במטלה לאורך זמן (רכזת בעבודה מת 13 0.0 7.7 92.3 4.7 0.6
 )מבלי להיות מוסחת

את להפסקות שלא נקבעו לא יוצ(עובדת ברצף  13 7.7 0.0 92.3 4.6 0.9
 )מראש

 יש לה הספק בעבודה  13 0.0 23.1 76.9 4.5 0.9

      

 התמודדות עם קשיים

 מוכנה לבקש עזרה כשצריך 12 0.0 8.3 91.7 4.7 0.7

לוקחת על עצמה משימות בהתאם ליכולת שלה  12 0.0 10.0 90.0 4.5 0.7

 דבקה בביצוע המשימה גם כשקשה לה  13 7.7 15.4 76.9 4.4 1.0

 ".מצב טוב מאד "5עד " יש בעיות קשות "1הסולם נע בין * 
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 )התפלגויות וממוצעים(דיווח המעסיקים הידידים לגבי יחסי אנוש בעבודה . 9לוח 

 
סטיית 

 תקן

 
 

 ממוצע

מצב   
 טוב 

)4-5( 

מצב 
 סביר 

)3( 

יש   
-1(בעיות 

2( 

 

 

N 

 

 עם חברים לעבודה      

 מתייחסת בכבוד לעובדים האחרים 13 0.0 0.0 100.0 4.9 0.3

 אינה מאפשרת לעובדים אחרים לנצל אותה 12 0.0 0.0 100.0 4.9 0.3

או לא מתווכחת (בעלת שליטה עצמית  13 0.0 0.0 100.0 4.8 0.4
 )מתפרצת

מקיימת יחסים תקינים עם נשים אחרות במקום  13 0.0 7.7 92.3 4.8 0.6
 העבודה 

מקיימת יחסים תקינים עם גברים במקום  12 0.0 8.3 91.7 4.8 0.6
 העבודה 

 יוצרת קשרי עבודה טובים עם עובדים אחרים 13 0.0 15.4 84.6 4.6 0.8

 צמי בקשרים עם אחריםיש לה בטחון ע 12 8.3 25.0 66.7 4.2 1.1

 שעובדים אחרים מתייחסים אליה בכבוד 13 0.0 0.0 100.0 4.8 0.4

 עובדים אחרים מתייחסים אליה כחריגה 13 0.0 15.4 84.6 4.7 0.8

 עם ההנהלה      

לא מתווכחת או (בעלת שליטה עצמית  13 0.0 0.0 100.0 4.8 0.4
 )מתפרצת

י המנהלים שלה"רים הנאמרים לה עמקבלת דב 13 0.0 7.7 92.3 4.7 0.6

לסמוך מנהלים שלה מתנהגת באופן שמאפשר ל 13 7.7 7.7 84.6 4.6 1.0
  עליה

 עם לקוחות      

 אדיבות 12 0.0 8.3 91.7 4.7 0.7

 זמינות ללקוחות 11 0.0 0.0 100.0 4.8 0.4

 מוכנות לסייע 11 0.0 0.0 100.0 4.8 0.4

לא מתווכחת או (לת שליטה עצמית בע 12 0.0 8.3 91.7 4.7 0.7
 )מתפרצת

 ".מצב טוב מאד "5עד " יש בעיות קשות "1הסולם נע בין * 
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 'נספח ח

 תרשימים

 

1
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4

5

6

7

8

9
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( ש
י אם 

) ם 
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י
עם 
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ה
ת ל
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ת
טיבי

מ
ת נור

שור
ק
ת
ם 

קיי
ת ל

יכול

רים
י אח

" ע
ול 

צ
לת למנוע ני

( ש
י אם 

) ג 
 זו

ן
 עם ב

ם
תיי

חבר
ם 

שרי
ק
ת ליצור 

יכול

וקר תל"מ ב

קבוצת תעסוקה

 

השוואה בין  משתתפות : )משפחתיים וחברתיים(אישיים -מידת השיפור הנתפס בקשרים בין. 1תרשים 
 )N=9; מ בוקר"בוגרות תל(למשתתפות בקבוצת תעסוקה ) N=9(מ בוקר "תל
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Abstract 

 

This report presents our evaluation of the second phase of the TELEM Center for Women Ex-

Prisoners, established by the Prisoner Rehabilitation Authority, as a comprehensive program 

intended for and staffed by women only. The evaluation included two main aims: (1) re-

conceptualization of the program model and development of a set of structured forms to 

support program implementation via monitoring of activities and periodic assessment of 

program participants; (2e of program implementation and outcomes during the year 2002.  

  

To achieve these aims, a mixed-method (quantitative and qualitative) approach was 

employed that included the following methods: a series of structured discussions with staff 

(focusing on program conceptualization); questionnaire administration, focus groups and in-

depth individual interviews with program participants; and phone interviews with employers. 

  

Findings showed that 27 women participated in the program during 2002, with between 7-14 

participating in any given month. Fifteen of these women ended their participation in the 

program during 2002 and the remainder continued into 2003. Eight of the 15 women who 

ended the program completed their treatment as planned; the remainder dropped out. In 

addition, 25 working women, mostly former participants in the day program, participated in 

the vocational placement, guidance and follow-up program. 

 

Findings further showed that almost all of the program components were implemented as 

planned and that program participants reported a very high level of satisfaction with the 

program as a whole and also with nearly all its main components. With regard to outcomes, 

the participants reported significant gain in knowledge and skills as well as improvement in 

personal and vocational functioning. Employers also reported high levels of satisfaction with 

the work performance of the women who had been placed with them. 

  

Findings support continuation of the program and expansion to other areas of the country. 

We also recommend that program staff consider developing additional components for 

reaching out to women ex-prisoners after their release from prison, so that more women can 

benefit from this unique program. 

 



  94

NATIONAL INSURANCE INSTITUTE 

Division for Service Development                               Research & Planning Administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

The TELEM Center for Women Ex-Prisoners 

Part II 

 

 

 

 

 

by 

Dr. Riki Savaya 

Dr. Mark Waysman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerusalem, November 2003 


