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אוה שוורץ: "המדינה דואגת לטיפול נפשי עבור אסירים משוחררים, יפעת ארליךאנשים טובים
אבל הטיפול הכי טוב הוא לשלב אותם בתחום התעסוקה"

ו"כשבוגר התוכנית שלנו, אסיר לש
עבר, בא ואומר לי ש'קאמבק' שינתה 
לו את החיים - כל הלב שלי מתחמם 
מבפנים. זה משהו שכסף לא יכול 
67(, והעברית השבוו )לתת", אומרת אוה שוורץ 
ורה והחיננית שבפיה מתנגנת במבטא זר. "נולד

תי בדנמרק", היא מסבירה, והפנים שלה זורחות 
באור מיוחד. 

מצד אמה, יש לה שורשים עתיקים בדנמרק. סבה 
מרדכי מלכיאור היה הרב הראשי של דנמרק, ודודה 
ארנה מלכיאור היה שר בממשלה. גם בארץ, בן דודה 

הרב מיכאל מלכיאור היה חבר כנסת ושר. 
אביה, לעומת זאת, היגר מפולין לדנמרק אחרי 
שעבר שבעה מדורי גהינום בשבעה מחנות שונים 

ובשואה. "ההורים שלי, הילדה ומשה אהרון, נפג
שו בדנמרק והתאהבו", היא מספרת. "אמא הגיעה 
לארץ בו1948 והיתה קצינה בצבא, אבל אבא לא 
היה מסוגל לחיות בארץ שיש בה מלחמה, והיא 

חזרה אליו לדנמרק". 
6 התרחש רגע מכונן בחייה, כשאו  כשהיתה בת
ביה חזר נרגש מביקור בישראל. "ראיתי שוטרים 
וחיילים יהודים", אמר לילדיו, "עכשיו אני יכול 

למות בשקט". המסר חדר עמוק לדור הבא, ואוה 
21 ופגו  ואחיה עלו ארצה. היא הגיעה ארצה בגיל

שה את בן זוגה, אדווארד, עולה מבלגיה. יחד גידלו 
ארבעה ילדים והקימו עסק בינלאומי שבו פיתחו 
מכונה לייצור משקאות חמים וקרים מקפסולות. 
אוה היתה אחראית למחקר ולפיתוח. לצורך קידום 
העסק נדדו השניים בין ארצות רבות, עד שבשנים 

והאחרונות עגנו שוב בארץ. אדווארד המשיך בע
סקים, ואילו אוה, אחרי קריירה מצליחה וזוהרת, 
בחרה בעשייה חברתית. בגיל שבו יכלה לנוח על 
זרי הדפנה, ליהנות משגשוג כלכלי ולרוות נחת 
מו14 נכדיה, לקחה על עצמה פרויקט לא שגרתי: 
היא החליטה לתרום מהונה ומאונה לטובת שיקום 

תעסוקתי של פליטי עולם הפשע.
"הרגשתי בת מזל, אז רציתי לתת לחברה בחזרה", 
היא מספרת. "לא ידעתי מה בדיוק אני רוצה לעשות, 

ואבל ידעתי שאני מחפשת משהו עם משמעות והש
פעה לא רק על אדם פרטי, אלא על כלל החברה". 
פילנתרופיה בשלט רחוק לא סיפקה אותה. היה 

וחשוב לה להיות חלק מהתהליך. "רציתי להשת
מש באנרגיה ובניסיון שלי כדי לשנות חיים של 
אנשים", היא ממשיכה. "קראתי בעיתון אמריקני 

ומאמר על מישהי מתחום הכלכלה שהתחילה תו
כנית של שיקום אסירים בארה"ב, ונדלקתי על 
זה. זאת אוכלוסייה שאף אחד לא רוצה להתעסק 
איתה. אנשים לא הבינו למה אני נכנסת לזה, אבל 

האתגר ממלא אותי".
אחרי למידה ופיילוט מוצלח עם אגף הרווחה של 
עיריית ירושלים, הקימה בו2019 את עמותת קאמבק, 
שמטרתה לאפשר לאנשים שהורשעו בפלילים לפתוח 
דף חדש אחרי ששילמו את חובם לחברה, ולהשתלב 
בשוק העבודה. עד היום ליוותה העמותה 81 אסירים 
משוחררים, שהצליחו לשפר את תנאי התעסוקה 
שלהם הודות להכשרות השונות שעברו ולהכוונת 
הגורמים המקצועיים של העמותה. בינתיים, ויש 
לקוות שלתמיד, אף אחד מהם לא חזר לעולם הפשע. 
12 אלף אסיו ובישראל נמצאים בכל זמן נתון כ
6,500 מהם יוצאים כל שנה לחופשי, והמו ורים. כ
ספרים מצביעים על כו40 אחוזים מתוכם ששבים 
לעולם הפשע. מעגל הפשיעה הזה עולה למדינה 
הון עתק, 16 מיליארד שקלים בשנה, כך לפי דו"ח 

ומבקר המדינה. בחישוב מהיר, יוצא שכל אזרח בי
שראל משלם כו2,000 שקלים "מס פשיעה" בשנה. 
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את אוה אני פוגשת בפתח חנות קרביץ בקניון 
מעלה אדומים. היא מיוזעת מעט אחרי נסיעה ארוכה 
בפקקים, אבל זה בדיוק מה שהיא אוהבת לעשות 
- להתרוצץ, להזיע, לפגוש בעצמה את האנשים 

ושהעמותה מלווה. יחד עימה מגיע מנכ"ל העמו
תה, מתן הלוי, יד ימינה, ואנחנו ממתינים שמנהל 

הסניף, דויד חי כהן, יתפנה אלינו. 
שום סממן חיצוני לא מסגיר את עברו של דויד 
)33(, אולי רק שרשרת עם תליון בדמות עוף החול 
שהוא עונד לצווארו. למי ששרפו את עברם וקמו מן 
האפר לא קל להציג לראווה את הגחלים שנשארו 
בתיבת הפנדורה, אבל לדויד דווקא חשוב לדבר. 

"עד גיל 11 גדלתי בארה"ב ואז הגענו לארץ", הוא 
מתחיל את סיפורו האישי. "כשהייתי בן 16 ההורים 
שלי התגרשו, אני נשארתי עם אבא, ושתי האחיות 
שלי הלכו עם אמא. התחלתי את השירות הצבאי 
כלוחם בתותחנים, אבל אחרי שנה ושמונה חודשים 
עברתי תקופה קשה והפכתי לג'ובניק. באזרחות, 
בעקבות היכרות עם אנשים לא מקדמים, נכנסתי 

לעולם הסמים וההתמכרויות. התחלתי להשתמש ואז 
לסחור ולמכור. משם התחיל מדרון תלול וחלקלק".
שנתיים אחרי שחרורו מצה"ל, כשגר בירושלים, 
דויד נעצר בפעם הראשונה. הוא לקח אחריות, 
הודה במעשיו ונשלח לחצי שנת עבודות שירות. 
"כשהסיפור נגמר החלטתי שאני מתחיל דרך חדשה 
ושונה", הוא ממשיך לספר, "אבל לצערי העולם 
החזיר אותי לסמים. זה כסף קל, מהיר ופשוט. אני 
כמובן לוקח את כל האחריות עלי, לא מאשים אף 
אחד אחר. אחרי שהרגשתי שהחבל מתהדק לי סביב 
הצוואר, החלטתי לעזוב את ירושלים ולפתוח דף 
חדש באילת. חשבתי שאם אתה לא מכיר אף אחד, 

אין לך לאן להידרדר". 
אבל גם בעיר הדרומית ההתמכרות הכניסה אותו 
שוב למערבולת של סמים. "הגראס והחשיש הפכו 
לדברים כבדים יותר", הוא נזכר, "אבל היה לי גבול, 
קו אדום דק אבל ברור - לא נגעתי בהרואין ולא 
גנבתי. בכל התקופה הזאת המשכתי לעבוד כל הזמן, 

גם אם החלפתי עבודות בכל חצי שנה".
הוא נעצר שוב, והפעם נכלא לשלושה חודשים. 

ובכלא, מול קצינת המבחן, היתה הפעם הראשו
נה בחייו שבה התחנן לעזרה. "לא ביקשתי עזרה 
מעולם, לא כלכלית ולא נפשית, גם לא מההורים 
שלי ומהאנשים הכי קרובים אלי. שם הבנתי שאני 
זקוק לעזרה, שמהמקום שאליו הכנסתי את עצמי 

אני לא יכול לצאת לבד". 
דויד נשלח לגמילה של שנה ב"בית אביבה", 

קהילה טיפולית בבית שמש, ושם, לדבריו, נולד 
מחדש. משם עבר להוסטל  בבית שמש ועבד במחסן. 
העובד הסוציאלי שליווה אותו הציע לו להצטרף 
לתוכנית "ניצוצות" של עמותת קאמבק, כדי לראות 
איך הוא שובר את תקרת הבטון שהצמיח עברו על 
ראשו. "אמרתי לעצמי 'יאללה, מה יש לי להפסיד'", 
הוא מספר, "ידעתי שאני באמת לא מצליח להישאר 

הרבה זמן באותה עבודה ולא מתקדם בדרגות".
הוא השתתף בסדנאות של העמותה, ואחר כך 
זכה לליווי אישי של מתן ואוה. בשלב הזה עבד 
במסעדה והתקדם עד לדרגת ניהול המקום. "אבל 
במסעדה אין לך לאן להתקדם מניהול, כי הבא בתור 
זה בעל הבית ובשביל זה צריך כבר הון כלכלי. יחד 

עם מתן, חשבתי לעבור לתחום המלונאות".
כשניסה להתקבל לאחת מרשתות המלונאות 

והגדולות, נכשל בכך לאחר שנשאל אם יש לו רי
שום הפלילי. "ואז ראיתי מודעה שבקרביץ מחפשים 

ועתודה ניהולית. ביחד עם מתן, הבנתי שתחום המ
וכירות מעניין אותי. עשינו סימולציה לראיון הע

בודה, ומהניסיון שלו מתן הדריך אותי לא להיכנס 
יותר מדי לעבר. אם שואלים כמובן לומר את האמת, 
אבל למזלי לא שאלו. התקבלתי לעבודה, התקדמתי 

ולתפקיד סגן מנהל הסניף ולפני חודש מוניתי למ
נהל הסניף. לשמחתי יש עדיין לאן לצמוח, אפשר 
גם להיות מנהל מחוז", הוא אומר בעיניים נוצצות. 
את המינוי הטרי קיבל אחרי שבקרביץ כבר ידעו 
על השיקום שעבר. הוא לא הסתיר, כי אין לו במה 

להתבייש, והם הבינו שיש להם עובד חרוץ ומסור 
שפתח דף חדש ואין שום מניעה למנותו למנהל. 
הקידום בעבודה והעתיד שנראה מבטיח, הביאו 

עימם גם זוגיות חדשה ונישואים. 
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ו"המדינה דואגת לטיפול נפשי לאסירים משו
חררים, אבל הטיפול הכי טוב הוא לשלב ולקדם 

אותם בתחום התעסוקה", אומרת אוה. 
"המטרה שלנו היא לתת כלים, אבל לא לעשות 
שום דבר במקום המשתקם. הוא צריך למצוא עבודה 
בכוחות עצמו ולדעת גם איך להתקדם", ממשיך 
אותה המנכ"ל מתן הלוי. "המלווה מטעם העמותה 
לא יהיה לצידו לנצח, אבל לדויד יש עכשיו יכולת 
למצוא עבודה בעצמו. הוא כבר עשה את זה הרבה 
פעמים בעבר. הליווי שלנו רק ניסה לפתוח לו את 
העיניים, להבין איפה הוא יכול להתקדם ואיפה לא, 
ואיך לעשות את זה. כבר היום אנחנו יושבים ומנסים 
להבין יחד מה מנהל אזור בקרביץ נדרש לעשות, 

כדי שהוא יתחיל ללמוד גם את השפה הזאת".
מתן )37(, נשוי ואב לשלושה, החל את דרכו 
בעולם ההתנדבות כבר כנער, בבית תמחוי שכונתי 
בבית הספר רעות שבו למד בירושלים. "אני זוכר 
ששמתי לב שבין הנזקקים לאוכל יש גם אנשים 
שלובשים מדי עבודה", הוא מספר, "וכבר אז, כנער 
בן 16, שאלתי את עצמי למה לאנשים שעובדים אין 
אוכל? מה התקלקל במקום הזה שבית ספר צריך 

להפעיל בית תמחוי שכונתי? אני חושב שכבר אז 
הבנתי שלא מספיק לעבוד, צריך שהעבודה תהיה 

גם איכותית ומתגמלת". 
סיפור חייו האישי של מתן גם הוא מורכב ולא 
קל. הוא מתמודד מילדות עם מחלת כליות, לכן 

וקיבל פטור משירות צבאי, אך בחר בכל זאת להתנ
דב לחיל האוויר. ביום הולדתו הו18 נסע עם חברים 
באזור בנימין, כשרכב התנגש בהם חזיתית. חבר אחד 
נהרג במקום, ואילו מתן נפצע קשה ופונה במסוק 
לבית החולים. שבועיים שכב בטיפול נמרץ, ולאחר 
מכן עבר שיקום ולמד ש"מה לא הורג מחשל". גם 
עם 30 אחוזי נכות, מתן לא ויתר על ההתנדבות 

לצה"ל ושירת במשך שנה וחצי בחיל האוויר.
ברגע התאונה, שבו פגש את המוות וחווה 30 
שניות של פלאשבקים ו"סרט רץ" על חייו, לא 
היתה לו שום חרטה על מעשיו בעבר. "הייתי שלם 
עם כל מה שעשיתי", הוא מבהיר, "וכשהתאוששתי 
הבנתי שככה אני רוצה גם להמשיך, בלי חרטות". 
ואחרי השיקום למד מתן מדעי המדינה ופילוסו

פיה, סיים תואר שני במשפטים ובניהול מלכ"רים 
והקים וניהל מערך קידום תעסוקה ארצי עבור 
אנשים עם מוגבלויות, שבו עבד במשך שבע שנים. 
"אני לא מצליח להבין את הקונספט של להשקיע 
את כל החיים בלעשות כסף", הוא אומר, "אנחנו 
חיים רק פעם אחת ואני רוצה ללכת לישון שֵלו. 
אחי עובד ב'אפל', ואני אומר לעצמי שאם נחמד 
לו - שייהנה, אבל מה שממלא אותי אושר ענק 

זה שדויד מזמין אותי לחתונה שלו, או שאנשים 
שליוויתי בעבר מתקשרים אלי גם אחרי שנים. זו 
תחושה שנתתי לעולם משהו שהוא לא חדופעמי. 
"ההסתכלות שלי היא גם אגואיסטית: אני רוצה 
שלילדים שלי יהיה טוב לחיות כאן. ילדים צריכים 
סמארטפון, אז לזה אח שלי אחראי, ואני רוצה שיהיה 
להם נעים ובטוח, וגם לעזור לאנשים על הדרך". 

כשהציעו למתן לנהל את הפיילוט הירושלמי 
של הליווי התעסוקתי לאסירים משוחררים, הוא 
התלבט. אחרי שניהל ארגון ארצי, זאת היתה הצעה 

למשרה קטנה ומקומית. 
"חיפשתי בגוגל 'שיקום אסירים בקהילה' ולא 
מצאתי כלום", הוא נזכר, "ודווקא אז הבנתי שאני 
חייב להיכנס לזה, כי אף אחד אחר לא עושה את 
זה. המדינה כל כך לא משקיעה בתחום הזה, וזה 
בלתי נתפס גם כי כאב הלב של נפגעי העבירה 
הוא נורא, וגם כי הנזק הכלכלי הוא אסטרונומי. 
ככל שירדתי לעומק הנושא גיליתי מרחב אדיר של 
שדות לא חרושים. צריך שכל הרשויות יפעלו יחד 

כדי לטפל באתגר הלאומי הזה".
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אחרי הצלחת הפיילוט, שו86 אחוזים ממשתתפיו 
עברו הכשרה מקצועית ושיפרו את תנאי העסקתם, 
החליטו אוה ומתן להקים עמותה ארצית. "מתן חי 
את זה, ישן עם זה בלילה", מחייכת אוה, "והבנתי 
שהוא האיש שיוכל להגשים לי את החלום, קרי 

לסייע בהקמת העמותה ולנהל אותה". 
בעזרת 20 מאמנים מקצועיים, שעברו הכשרה 
אצלם ומתנדבים בעמותה, הצליחו השניים להרחיב 

ואת הפעילות לערים נוספות. במקביל, החלו לה
עביר סדנאות לאסירים לקראת שחרור בתוך בתי 
הכלא ולהכשיר צוותים מקצועיים ברשות לשיקום 

האסיר ובבתי משפט קהילתיים.
ו"בהתחלה הקמנו את תוכנית 'ניצוצות', שמטר

תה קידום תעסוקתי ומיועדת למשתתפים שרובם 
וכבר עבדו, אבל עסקו בעבודות בלי אופק תעסו

קתי", אומר מתן. 
"במילים פחות יפות - הם עבדו בעבודות מעפנות 

ובשכר מינימום, כאלה שהשאירו אותם במעגל הפשי
עה. אם אתה מרוויח שכר מינימום אתה מרגיש נורא 

ועם עצמך, ואתה לא יכול לשלם את החובות מהתקו
פה של הפשיעה. כמו שזוהר ארגוב שר: 'בלי עתיד, 
בלי תקווה, בלי חלום'. המטרה שלנו היא להחזיר 
לפעילות את שריר התקווה, שהתנוון אצלם לגמרי. 

ו"בהמשך הקמנו גם את תוכנית 'ריסטרט', שפו
נה למשוחררים מהכלא שלא מוצאים את עצמם 
בכלל בשוק העבודה. אנחנו לא מסתכלים על העבר 

ושלהם ולא שואלים עליו. מנעד ההכשרות המקצו
עיות שאנחנו מציעים הוא רחב ונתפר לכל אחד 
בהתאם לחלום שלו. הפנינו אנשים וסייענו להם 
למצוא מקורות מימון לקורסים בתחומים שונים 

וכמו חשמלאות, גישור, בישול, לימודי עברית, מנו
פאות ועוד". 

ומה הלאה? עכשיו הם כבר מתכננים קורס הכשרה 
חדש לבוגרי התוכנית, שיהפכו בעצמם למלווים של 
אסירים משוחררים. "דויד יכול היום ללוות אסירים 

ואחרים שרק השתחררו", בטוחה אוה. "היהדות מל
מדת אותנו שאנשים שעשו תשובה ופתחו דף חדש 
נמצאים בדרגה הכי גבוהה, מי שעבר את זה בעצמו 

יכול להיות המנטור הכי טוב לאחרים". 
yifater1@gmail.com

"המטרה שלנו היא להחזיר 
לאסירים משוחררים את 
שריר התקווה, שהתנוון"

עמותת "קאמבק", שהקימו אוה שוורץ ומתן הלוי, מסייעת לאסירים 
לשעבר למצוא תעסוקה  אחד מאלה הוא דויד חי כהן, שיצא מעולם 

הסמים, עבר אצלם הכשרה, והיום מנהל חנות של קרביץ

צילום: יהונתן שאול "הבנתי שאני זקוק לעזרה". דויד חי כהן בחנות קרביץ במעלה אדומים 

 מתן הלוי, דויד חי כהן 
ואוה שוורץ. מתן: "מה 
שממלא אותי אושר ענק זו 
הזמנה לחתונה של דויד"
צילום: יהונתן שאול


