
 

 מדינת ישראל

 הרשות לשיקום האסיר

 תוכנית שוש"ן

   במרכז "אבן דרך"   משרד תוכנית שוש"ן
 84:44מיקוד    תל מונד 59ת"ד 

   54>54=>-=4 פקס<  49:9==>-=4 טל'<
 

 78575, כניסה ב', ירושלים, ת"ד 68כנפי נשרים 

 =:6;96:-46פקס<  44;46-9864טלפון< 

 98=:68:-46< שוש"ןמשרד רכזת נוער 

 

 8:745ת"ד  758:6, מיקוד >חסן שוקרי  -מחוז צפון

 448=6:>-48פקס<  44;46:>-48טלפון< 

 

 , תל אביב;7שארית ישראל  -מחוז מרכז

 9667>47-95פקס<  >66:>47-95טלפון< 

 1 קומה -"סיטיה" בניין

 

 

 =>5באר שבע, ת"ד  =57קק"ל  -מחוז דרום

 ;9696::->4 פקס< 96964::->4 טלפון<

 

 "ש הרבה קוצים בדרך לשושניםי"

 

 

 

 

 

 

 



 

 מבית ה"רשות לשיקום האסיר" עוצבה במטרה ללוות נערים וצעירים תוכנית שוש"ן    
 בצעדיהם הראשונים מחוץ לכותלי הכלא, לעזור להם להשתלב מחדש בקהילה וליצור     

 להעמיד אתתנאים בהם יוכלו להצליח. צוות התוכנית מאמין כי כדי להצליח בכך יש      
 במרכז ו"לתפור" יחד עמו תוכנית שיקומית המותאמת למידותיו. /הצעירהנער     
 להתחייב לתוכנית שיקומית.  /הצעירתנאי הקבלה היחיד הוא הסכמתו של הנער     
 לצוות התוכנית, שמקבל תוקף משפטי  /הצעירחתימת חוזה בין הנערב הדבר כרוך     
 מוועדת השחרורים.     

 
 .בקהילה וא "אבן דרך"מתחייב לתוכנית משתלב במרכז משתחרר מהכלא הנער    

 
 הכוללת המרכז מהווה מסגרת מהכלא לקהילה.משמש מסגרת מעבר מרכז "אבן דרך"     
       העשרה, טיפול  במרכז "אבן דרך" זוכה ללמידה, משולבההנער . תומכת ומכילהה יפנימי    
        במסגרת "אבן דרך"  פנאי וכו'. הנער שוהההשעות בעילויות פי, קבוצתי ומשפחתי, פרטנ    
 להשתלב בתוכנית השיקום  ו הוא מתחילתחודשים כאשר בחודש האחרון לשהו 4במשך    
 לחופשות אחת לכמה שבועות. באזור מגוריו. במהלך שהותו של הנער במרכז הוא יוצא   

 
 העוזר לו לבנות סביבה בה יוכל מטפל/תמותאם החוזר לביתו ולאזור מגוריו, לכל נער        
 לבסס את חייו. המטפל נפגש עם הנער אחת לשבוע, מקיים עמו שיחה טיפולית, מגיש לו   
 עזרה בחיפוש עבודה, בהשתלבות בלימודים או בהכשרה מקצועית. אחד המפתחות   
 טפל. הנער יודעהתוכנית הוא קשר בלתי אמצעי ורציף הנוצר בין הנער למ החשובים של   

 לפנות למטפל כל יום, בכל שעה, בכל בעיה המציקה לו לשם קבלת התייחסות. שהוא יכול
 חינוכית המתקיימת אחת-פסיכו בקבוצההנערים בתוכנית מחויבים בהשתתפות    
 נטרי ואינם בפיקוח.ולשבוע. הקבוצה פתוחה גם לנערים שמעוניינים להגיע באופן וול   

 
 שותפה פעילה בתהליך השיקום. הצוות מלווה במשפחת הנערוכנית רואה צוות הת       
 את הורי הנער, תומך ומעודד אותם בהתמודדות עמו. לעיתים משולב הנער במסגרת   
 ביתית בהסכמתו ובהסכמת הוריו, וזאת תוך שמירה על קשר רציף עם המשפחה.-חוץ   
 תמיכה, הענקת כלים וסיועההורים מתחייבים להשתתף בקבוצת הורים שמטרתה    
 בהחזרת הסמכות ההורית.   

 
    קבוצת דיון  באמצעות"צדק מאחה"  של במסגרת התוכנית ישנם נערים שעוברים תהליך       
 את רווחת הפרט ו/או התא  הוועדות הנערכת בכלא, ומטרתה לקדםוהי ז -משפחתית       
   הליך הקד"מב ובבות את הנער.המשפחתי, באמצעות העצמת המערכות הטבעיות הס   
 נוך וטיפול מהשב"ס משתתפים משפחת הנער, גורמים טיפוליים מהקהילה וגורמי חי   
 נחתם החוזה הטיפולי ונבנית התכנית  מפגש הכולל את כל המשתתפים,  ומרש"א. לאחר   
 ועדת השחרורים. השיקומית שנשלחת לאישור   

 
   נערים שמביעים ור מגיוס לשירות צבאי עקב עברם הפלילי. מקבלים בד"כ פט שוש"ןנערי        

 .שוש"ןכך בתוכנית בלאומי, יקבלו עזרה צבאי או לשירות  לשירותלהתגייס  רצון       

 

 

 

 

 


