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שם ומספר הקורס:

שיקום אסירים – 73-473-01

סוג הקורס :שיעור
סמסטרים 1,2

שנת לימודים :תשפ"א

היקף שעות 2 :ש"ש

המרצה :פרופ' אורי תימור

א .מטרות הקורס (מטרות על  /מטרות ספציפיות):
הכרת מאפייני המאסר ותכונותיו של הכלא והשפעותיהם על האסירים .הכרת התכניות
השונות לקידום שיקומם של האסירים .הפגשת הסטודנטים עם אסירים בבתי הסוהר כדי לעמוד
על תפישותיהם ועל השפעות המאסר עליהם ,וכן כדי לתרום לשיקומם של אסירים בתחומי
החינוך והטיפול.
ב .תוכן הקורס( :רציונל ,נושאים)
הקורס עוסק בתפישות העולם המאפיינות עבריינים ואסירים ,עומד על דרכי הגיבוש
של תפישות אלה ועל הקשר בינן ובין התנהגותם של האסירים .כמו כן עומד
הקורס על השפעות הכלא על האסירים ובמיוחד על השפעותיהן של התכניות
השונות המכוונות לשיקום אסירים.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים
מס'

נושא השיעור

קריאה נדרשת

1

מטרות הענישה וביטויין בכלא

שוהם ואח'2009 ,

2,3

התפתחות הכלא בישראל

תימור2009 ,

4,5

השפעות המאסר על האסירים

; Sykes, 1970; Toch, 1992

6

פריזוניזציה ותרבות אסירים

7,8

ביקור בכלא ודיון בשיעור שלאחריו

הערות

זימברדו ;1973 ,גופמן2006 ,

 9,10צדק מאחה – בכלא .עקרונות,

עינת2005 ,

Dhami et al, 2009

11

מחקרים דוגמאות

נוימן2006 ,

12

המודל הרפואי ושיברו

לרנאו 255 - 252 ,2016 ,

13

הגישה האבוליסיוניסטית

טננבויםBianchi,1994 ,2001 ,

14

המשפט האיסטרטגי של שב"ס,
תיקון  42לפקודת בתי הסוהר

שם ,שם

15

תכניות שיקום בכלא:
חינוך

חסייסי ואח' 2014 ,
אופנהיים ותימור2006 ,

סרט

1

מורג ותימן .2018 ,חסייסי ואח'

16

שיקום דתי בכלא ולאחר שיחרור

17

שיקום אסירים משוחר' בקיבוץ

תימור ושהם2003 ,

18

טיפול בילדי אסירים

מדיני וסויה2017 ,

19

הכשרה מקצועית ותעסוקה

תימור ,פלד-לסקוב ותשובה2017 ,

20

תכניות טיפול במתמכרים

21

טפול בגברים אלימים – בית
התקוה

חסייסי ואח' ,2016 ,בניסטי
ורונאל2014 ,
חסייסי ,שהם ואח'2015 ,

22

טיפול בעברייני מין

שחורי ואח' ,2011 ,אפשטיין
ואח'2018 ,

23

הפיכת בתי הסוהר למוסדות
משקמים

תימור2011 ,

24

ועדת שיחרורים
הרשות לשיקום האסיר
חזרה של אסירים משוחררים
לקהילה

תימור ונגר2014 ,
אפודי ודהן2016 ,
תימור ושהם2014 ,

2018

25
26

ג .חובות הקורס:
דרישות קדם :אין
חובות  /דרישות  /מטלות:
המשתתפים בקורס יידרשו להגיש במהלך שנת הלימודים רפרט ,שיתמקד בתחום כלשהו
הנוגע לעולמם ולהתנהגותם של האסירים ולהיבחן בסוף הקורס על החומרים שנלמדו בו..
הסטודנטים בקורס שיבחרו לחנוך אסירים בבתי הסוהר נדרשים להיפגש עם האסירים אחת
לשבוע במהלך כל שנת הלימודים ,הם יודרכו הן על ידי המרצה והן על ידי קציני חינוך ,עובדים
סוציאליים ומנהלי אגפים לשלושה סוגי חונכות:
:
א .קבוצתית –להדריך קבוצות אסירים במסגרת החינוך הלא פורמאלי ולהרחיב השכלתם
ולשפר כישוריהם בתחומים רלוונטיים שונים כמו יהדות ,חשיבה מוסרית ,פסיכולוגיה,,
קרימינולוגיה ,וכן עזרה ראשונה ,חינוך גופני ,ודרמה.
ב .פרטנית -ליצור קשר עם אסיר בהדרכתה ובהנחייתה של עובדת סוציאלית ,לנהל שיחות
עימו ,להעריך את דימויו העצמי ולתרום לשיפורו ,לעמוד על עולם המציאות שלו ולנהל
דיון רציונלי משותף עם האסיר בנוגע להמשך חייו לאחר השחרור מהכלא
ג .כללית – ללוות מנהלי אגפים בעבודתם באגפים השונים ,למלא משימות שיוללו עליהם על
ידי מנהלי האגפים ולהגיע לתובנות לגבי השפעות המאסר על האסירים.
מרכיבי הציון הסופי:
סטודנטים שאינם חונכים – בחינה 100%
חונכים בכלא –  50%על החונכות ,בחינה 50%
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