
 
 

"בגובה העיניים" תכנית  

משוחררים אסירים והעצמת ליווי  

 

 
 

 בגובה העיניים, בעל יכולת הקשבה ומדבר אם אתה איש שיחה נעים ופתוח,

 אם אתה בעל יכולת לכוון לייעץ, ואתה מאמין במתן  הזדמנות לאחר

אנו מזמינים אותך לתרום לשינוי חברתי וללוות את האסירים המשוחררים בדרך חדשה 

 והשתלבות תקינה בחברה.

 

סיוע  לאסיר המשוחרר בהשתלבות מיטבית בחברה, תסייע לחברה בטוחה יותר 

 עבור כולנו.

 אנחנומי 

אנו שותפות של שלושה ארגונים העוסקים בטיפול ושיקום אסירים: שרות בתי הסוהר, הרשות לשיקום האסיר ועמותת פרנסה 

 ביושר. 

 אנו מאמינים כי לכל אדם יש פוטנציאל לצמיחה ושינוי, והזדמנות לעצב דמותו כאדם וכאזרח שומר חוק בחברה.

 רקע

שי בהסתגלות מחודשת לחברה במישורים השונים כדוגמת קושי במציאת עבודה עם השחרור מבית הסוהר חווה האסיר קו

ובחזרה למסגרת המשפחתית, התמודדות עם סטיגמה והתאקלמות במציאות חדשה. לקשיים אלו נלווים תחושות בדידות 

 וחוסר אמון ובטחון עצמי . 

 ורמי מקצוע מתחום התקון.ליווי האסירים בתקופה זו משמעותי וחשוב להצלחתם והם מלווים על ידי ג

 התוכנית

"בגובה העיניים" הינה תוכנית אשר תהווה נדבך נוסף בליווי האסיר המשוחרר בתקופה זו ותעודד השתלבות חיובית בחברה. 

התוכנית מציעה התנדבות באמצעות יצירת קשר בלתי פורמלי המאופיין בתמיכה והכוונה, אשר יסייע לקידום חוויית הצלחה 

 ושייכות. 



 המשתתפים בתכנית

האסירים אשר ייקחו חלק בתוכנית יהיו אלו שהחלו בתהליך שיקומי כבר במאסר ונמצאו כבעלי מוטיבציה להתחלה חדשה 

בחיים. כל המשתתפים יהיו אלו אשר ישוחררו בשחרור מוקדם ע"י וועדת שחרורים וילוו ע"י הרשות לשיקום האסיר בתכנית 

 טיפול.

 על תפקיד המלווה

המלווה הוא אדם מהחברה המביא עמו ניסיון חיים ויהווה דמות ומודל עבור האסיר המשוחרר. בתפקידו יספק חיזוק לאסיר 

המשוחרר בהתאם לצרכיו האישיים. ליווי בצעדיו הראשונים של האסיר המשוחרר בחזרה לחברה, הכוונה וייעוץ, סיוע בפיתוח 

 ועזרה במיצוי זכויות. מיומנויות פרקטיות, חיזוק תחושת המסוגלות 

 על תקופת הליווי

עיקרו של הפרויקט הינו תהליך הליווי האישי לאסיר המשוחרר. במסגרתו יוצמד מלווה לכל אסיר משוחרר אשר נמצא מתאים 

להשתתף בתוכנית. במשך שנה יפגשו המלווה והאסיר במפגשים שבועיים קבועים מראש, ואלו יהוו מרחב לשיח מקדם באותן 

 וקשיים שחווה האסיר המשוחרר.  דילמות

צוות המלווים ישתתפו במפגשי הדרכה אישיים וקבוצתיים בליווי של אנשי מקצוע מטעם הרשות לשיקום האסיר ועמותת פרנסה 

 טובה.

 במסגרת התוכנית יתקיימו ימי שיא ופעילויות גיבוש למלווים ולאסירים המשוחררים.

 מיקום

 ועד חדרה. התוכנית תתקיים במרכז הארץ מגדרה

 .למועמדים תערך חשיפה לתחום התקון, שב"ס, רש"א ועמותת פרנסה ביושר

 0544342508מרים  צרו קשר עם לפרטים נוספים ולהרשמה אנא

 

 

 


