
הזמנה להשקת הספר

בית הסוהר: 
האתגר בניהול 
אנשים מאחורי

הסורגים
גנ"מ ) בדימוס( ד"ר אילי גולדברג 

ראשון, 7.2.16 בשעה 16:45 באודיטוריום אורן, המכללה האקדמית בית ברל 
התכנסות וקבלת פנים  17:15-16:45

ברכות בשם המכללה    19:30-17:15
ד"ר נורית בוכוויץ, דקאן הפקולטה לחברה ולתרבות המכללה האקדמית בית ברל  

יישאו דברים:   

רב גונדר עופרה קלינגר, נציבת שב"ס

השופטת דליה דורנר - סוגיית הכליאה בהתייחס לדו"ח דורנר

פרופ' אפרת שהם -  על מה המהומה?- מהומות בבתי הכלא 

גונדר )בדימוס( יוסי פולק – בית הסוהר בעבר ובהווה

נצ"מ ) בדימוס( ד"ר פיני יחזקאלי – בית סוהר והחברה – מערכת מורכבת

העיתונאי אמיר אורן – יחסי בית סוהר והתקשורת 

גנ"מ )בדימוס( ד"ר אילי גולדברג - המפתח למבט פנימה והחוצה 

מנחה: תת גונדר )בדימוס( דבי שגיא

iligoldberg@gmail.com :אנא אשרו הגעה בדוא״ל

החניונים בקמפוס בבעלות קרן ברל כצנלסון. עלות החניה 12 ש“ח

Beit Berl College
اللكية األاكدميّية بيت بريل הפקולטה לחברה ולתרבות

בית סוהר: 

האתגר בניהול 

אנשים מאחורי 
הסורגים

אילנה (אילי) גולדברג
דילמות מוסריות וניהוליות של כליאה

הספר "בית סוהר: האתגר בניהול אנשים מאחורי הסורגים" מציג את החיים בכלא מנקודות המבט 

של האסירים, הסוהרים ובית הסוהר כמוסד סגור.

חשיבות בית הסוהר כארגון חברתי ניכרת בדבריו של האסיר המפורסם מנדלה (1994):

"אף אחד לא באמת יודע ומכיר אומה עד אשר היה בתוך בתי המעצר שלה. אומה צריכה להישפט 

על פי הדרך שבה היא מתייחסת לאזרחיה, אף הנמוכים ביותר".

פוגש  בספר  ודאות.  ואי  מתח  כוח,  של  בשיח  מאופיינת  ייחודי שהתנהלותו  סוהר הוא מוסד  בית 

הקורא את קהילת האסירים, את קהילת הסוהרים ולומד על הקשר ביניהן. הקורא מתוודע לתפקידיו 

של מנהל בית הסוהר: המנהל הוא המוציא לפועל של מדיניות הכליאה, וכן משמש ציר מקשר בין 

האתגרים  מתוארים  בספר  האסירים.  ובין  כארגון  הסוהר  בית  בין  ההחלטות,  למקבלי  החברה 

העומדים בפני מנהלי בתי הסוהר בניהול חייהם של אנשים הכלואים לאורך זמן. מתוארות בהרחבה 

הדילמות המוסריות והניהוליות של הכליאה שקשורות הן בשמירה על כבוד האדם, חירותו וזכויותיו 

והן באידיאולוגיות שנמצאות בבסיס של התפיסה הניהולית והפוליטיקה החברתית. לבסוף מוצג בית 

ומוצגת  ולאדם הכלוא,  לידי רווחים חברתיים מהותיים לחברה  הסוהר ככלי טיפולי שיכול להביא 

מערכת הכליאה בישראל ובה הצעה לרפורמה בניהול הכליאה בבתי הסוהר בארץ.

בקרימינולוגיה  ד"ר  תואר  בעלת  היא  גולדברג  (אילי)  אילנה  ד"ר  (בגמלאות)  משנה  גונדר 

המכללה לביטחון  ובוגרת  חיפה  מאוניברסיטת  המדינה  במדע  שני  תואר  אילן,  בר  מאוניברסיטת 

לאומי. שירתה בשירות בתי הסוהר בישראל 35 שנים במגוון תפקידים. היא עסקה בטיפול באסירים, 

ניהלה צוותים טיפוליים, עבדה עם אסירות, עם קטינים בכלא, עם אסירים מבוגרים, עם אסירים בעלי 

וניהלה  ביטחוניים  אסירים  עם  מיוחדים,  צרכים 

מחלקה לטיפול באסירים מכורים לסמים. במרוצת 

השנים ניהלה ארבעה בתי סוהר: "אשמורת", "מגן", 

"כרמל", הקימה את בית סוהר "אופק", שהוא בית 

המנהלת  והייתה  בישראל,  לנוער  היחיד  הסוהר 

הראשונה שלו. הייתה אחראית על הטיפול באסירי 

תעסוקה,  כליאה,  רפואה,  (חינוך,  הצפוני  המחוז 

דת), ובתפקידה האחרון הדריכה במכללה לביטחון 

כיום היא מרצה  בתי הסוהר.  לאומי מטעם שירות 

וחוקרת במכללה האקדמית בית ברל.
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גונדר משנה (בגמלאות) ד"ר אילנה (אילי) גולדברג

רג
דב

ול
 ג

י)
יל

(א
ה 

לנ
אי

המחיר: 88 ש"ח | תאריך הוצאה: אוקטובר 2015


