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אתר הקורס באינטרנט:

א .מטרות הקורס
מטרות :הכרת מאפייני המאסר ותכונותיו של הכלא והשפעותיהם על האסירים .הכרת
התכניות השונות לקידום שיקומם של האסירים .הכרת רעיונות שונים לשינוי בתי הסוהר
ולתיקון ליקוייהם.
ב .תוכן הקורס :הקורס יעסוק :א .בהתפתחות בתי הסוהר בישראל החל מהקמת
המדינה .ב .בתכונות סוציולוגיות ותרבותיות של המאסר (הכלא כמוסד כוללני ,תת תרבות
אסירים ,מכאובי המאסר ,פריזוניזציה ,התמכרות לכלא) .ג .אפשרויות החינוך והשיקום בכלא
(רכישת השכלה ,שינוי עמדות ביחס לחוק ,רכישת הרגלי עבודה וכישורים מקצועיים ,שיקום
דתי) .ד .טיפול שיקומי בכלא (שיקום מהתמכרות לסמים ולאלכוהול ,שיקום אסירים אלימים,
שיקום אסירים עברייני מין) .חלופות למאסר (עבודות שרות ,איזוק אלקטרוני ומאסר בית) .ה.
תפישות חברתיות מודרניות בהתייחס למאסר ולבתי הסוהר ושינויים במבנה בתי הסוהר ובאופי
שלהם (הפיכת בתי הסוהר למוסדות טיפוליים סגורים ,ביטול בתי הסוהר – אבוליסיונזם,
הקשחת בתי הסוהר ,הקניית מתכונת צבאית לבתי סוהר –  ,boot campsהפרטת בתי סוהר).
ועדות שחרורים ושחרור מוקדם של אסירים.

ג .מהלך השיעורים:
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים( :רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)
מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

1

התפתחות בתי
הסוהר בארץ
תת תרבות הכלא
והתמכרות לכלא
חינוך בכלא

תימור2009 ,
גולדברג2005 ,
עינת2011 ,
אופנהיים2006 ,

4

תכניות טיפול ושיקום

פריד ואח'2010 ,

2
3

הערות

אורחת ,ק' חינוך
בכלא

1

5

שיקום דתי בבתי
הסוהר

6

הכשרה מקצועית
ותעסוקה
כלא נוער

8

ביקור בכלא

9

איפיונים מיוחדים של
כלא נשים.

נווה2009 ,

10

הפיכת בתיה"ס
למוסדות משקמים
סגורים
הפרטת בתי סוהר

תימור2011 ,

Timor, 2006

12

אבוליסיוניזם

טננבוים2001 ,

13

שחרור מוקדם

תימור ונגר2014 ,

7

11

הרצאת אורח  -רכז
השיקום הדתי
ברש"א – א' כהן

דוידסקו  +וולק,
2012
גולדברג2015 ,

הרצאת אורחת –
מנהלת כלא נוה
תרצה – פרידמן ,ש'

ד .חובות הקורס  :באופן כללי  -השתתפות בשיעורים ,עמידה במבחן עם סיום הקורס.
ספציפית  -סטודנטים שיבחרו לחנוך אסירים בבתי סוהר יתבקשו
להגיע מדי שבוע לבתי הסוהר שבהם הם ישובצו ולהעביר בהם
פעילות תרבותית ספציפית בתחומים מוגדרים שונים .ציונם של
סטודנטים אלה בקורס יתבסס על הערכת עבודת החונכות ומבחן
מקוצר.
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