פרסומים באתר רש"א

סקירות
שיקום אסירים קטינים (עידו אבגר ,2016 ,ממ"מ)
https://tinyurl.com/ycmqfp8l

אסירים מבוגרים :בין שילוב לבידול (עידו דוידסקו ,דרור ולק ,2012 ,שב"ס)
https://tinyurl.com/y7oo69vs

תעסוקת אסירים ככלי שיקומי (עידו דוידסקו ,דרור ולק ,2011 ,שב"ס)
https://tinyurl.com/yblg5xcw

שיקום תעסוקתי לאסירים ולאסירים משוחררים (גלעד נתן ,2010 ,ממ"מ)
https://tinyurl.com/yawunwbn

תוכניות לשיקום אסירים (אורלי לוטן ,2006 ,ממ"מ)
https://tinyurl.com/y7m6p27s
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מחקרים
תעסוקה משלבת :השתלבות בתעסוקה וחדילה מעבריינות בקרב אסירים משוחררים בפיקוח (רונית
פלד-לסקוב ,אפרת שהם ,לוצ'י קוז'וקרו ,גדעון ביאלר ,2018 ,צוהר לבית הסוהר ,19 ,עמ' )51-32
https://tinyurl.com/ya4ah3lw

שיקום תורני :האם השתתפות בתוכנית דתית לאחר השחרור מהכלא מפחיתה חזרה לעבריינות,
והאם יש תועלות נוספות בשילוב אסירים משוחררים במסגרות דתיות? (מיכל מורג ,אלי תימן,2018 ,
צוהר לבית הסוהר ,19 ,עמ' )31-10
https://tinyurl.com/ya4ah3lw

הולכות בתל"מ :שילוב תעסוקתי של אסירות משוחררות בקהילה (רותם אפודי ,אפרת שהם ,אירית
אדמצ'וק ,2018 ,צוהר לבית הסוהר ,19 ,עמ' )67-52
https://tinyurl.com/ya4ah3lw

לא עוד המין החלש :העצמת בנות זוג של גברים אלימים בהוסטל "מפתחות" (עדנה פכט ,איילת
גינדי ,2017 ,צוהר לבית הסוהר ,18 ,עמ' )109-94
https://tinyurl.com/ycaedqou

ייאוש ישאיר אותך אסיר ,תקווה תשחרר אותך :תקווה ומשמעות בקרב אסירים משוחררים (משה
אדד ,אפרת ויגננסקי ,חנה חימי ,2015 ,צוהר לבית הסוהר ,17 ,עמ' )71-52
https://tinyurl.com/y7qnztdd

רצידיביזם של אסירים פליליים משוחררי ( 2008אליאב ברמן ,דרור ולק ,2015 ,שב"ס)
https://tinyurl.com/y9elm2gd

שימוש בסמים ובאלכוהול על ידי אסירים בשב"ס :דוח סקר (דרור ולק ,קתרין בן צבי ,פבל ספיבק,
ענת קון ,רמי אבנימלך ,2013 ,שב"ס)
https://tinyurl.com/yb65n46a

התמכרות ,הסתגלות למאסר ומועדות (רצידביזם) בקרב אסירים בישראל (אילי גולדברג,2013 ,
המכללה לביטחון לאומי)
https://tinyurl.com/yc5g39b9
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מתיר אסורים :מטרות חוק שחרור על תנאי ממאסר בעיני ראשי ועדת השחרורים ושיקול הדעת
ביישומו (נתנאל דגן ,אורי תימור ,נתי רונאל ,2013 ,צוהר לבית הסוהר ,15 ,עמ' )81-62
https://tinyurl.com/y7lppf5v

פיקוח ותעסוקה :תרומתם של הפיקוח והתעסוקה לשיקומם של אסירים משוחררים בישראל (גדעון
ביאלר ,רונית פלד ,2011 ,צוהר לבית הסוהר ,14 ,עמ' )130-113
https://tinyurl.com/ycqy59nl

מחקר מעקב בקרב אסירים משוחררים נפגעי סמים בוגרי פרויקט כלא השרון (דיוויד וייסבורד ,אפרת
שהם ,ברק אריאל ,מישל מיינספייזר ,ליאור גדעון ,2010 ,מגמות ,מ"ז ,עמ' )253-236
https://tinyurl.com/ycf7qj3f
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הערכת תכניות
הערכת תכניות תעסוקה :מחקר להערכת תכניות תקון בשב"ס (באדי חסייסי ,דיוויד וייסבורד ,אפרת
שהם ,נעם חביב ,ענת זליג ,שקד קובלסקי ,2018 ,שב"ס)
https://tinyurl.com/ycbedonw

הערכת תכניות השיקום התורני :מחקר להערכת תכניות תקון בשב"ס (באדי חסייסי ,דיוויד וייסבורד,
אפרת שהם ,נעם חביב ,יערה טורן ,שקד קובלסקי ,2018 ,שב"ס)
https://tinyurl.com/ydcqkym3

הערכת תכניות להכשרה מקצועית :מחקר להערכת תכניות תקון בשב"ס (באדי חסייסי ,דיוויד
וייסבורד ,אפרת שהם ,נעם חביב ,ענת זליג ,רועי זמיר ,שקד קובלסקי ,2017 ,שב"ס):
https://tinyurl.com/y8a9erxt

הערכת תכניות לגמילה מסמים ומאלכוהול :מחקר להערכת תכניות תקון בשב"ס (באדי חסייסי ,דיוויד
וייסבורד ,אפרת שהם ,נעם חביב ,ענת זליג ,רועי זמיר ,2016 ,שב"ס)
https://tinyurl.com/yby6er7v

הערכת תכנית "בית התקווה" לשיקום עברייני אלימות במשפחה :מחקר הערכת תכניות תקון בשב"ס
(באדי חסייסי ,אפרת שהם ,דיוויד וייסבורד ,נעם חביב ,ענת זליג ,אתי אלישע ,רועי זמיר,2015 ,
שב"ס)
https://tinyurl.com/yama8uvz

הערכת התכנית שיקום קבוצתי :מחקר הערכת תכניות תקון בשב"ס (דיוויד וייסבורד ,באדי חסייסי,
אפרת שהם ,גלי אביב ,אתי אלישע ,נעם חביב ,2014 ,שב"ס)
https://tinyurl.com/y7r2y27j

הערכת תכניות השכלה :מחקר הערכת תכניות תקון בשב"ס (באדי חסייסי ,דיוויד וייסבורד ,אפרת
שהם ,נעם חביב ,גלי אביב ,אתי אלישע ,רועי זמיר ,2014 ,שב"ס)
https://tinyurl.com/y87fd8we

הוסטל "מפתחות" לאסירים משוחררים אלימים ( 2008-2005מיכל שמאי ,אלי בוכינדר ,גיא אנוש,
גלי דותן ,יעל ברזילי ,2009 ,ביטוח לאומי)
https://tinyurl.com/ybdkkp53
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דוחות ועדות
הועדה הציבורית לבחינת מדיניות הענישה והטיפול בעבריינים דין וחשבון (דוח ועדת דורנר)2015 ,
https://tinyurl.com/ycnysyhf

היבטים בשיקום אסירים (דוח מבקר המדינה)2014 ,
https://tinyurl.com/y6vvn3x3
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