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דיור בקהילה
לבעלי מוגבלויות
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האני מאמין שלנו
"מפי עוללים ויונקים יסדת עוז"...
(תהילים ח')
• אנו מאמינים כי בכל אדם באשר הוא אדם,
שמור ניצוץ אור המייחד אותו מן האחרים.
חובתנו – לשמר ניצוץ אור זה ולהאדירו
למען יאיר את דרך חייו.
• אנו מאמינים כי לכל אדם באשר הוא אדם,
ותהא דתו אשר תהא ,שמורה הזכות לקיים
ולשמור על קשר חם וחזק עם בני משפחתו
ועם מורשתו .חובתנו – לעודד קשר זה
ולטפחו.
• אנו מאמינים כי לכל אדם באשר הוא אדם,
שמורה הזכות לעבוד בכל מקום בהתאם
לנורמות ולחוקים המקובלים ובהתחשב
ביכולותיו.
• אנו מאמינים כי לכל אדם באשר הוא אדם,
שמורה הזכות ללמוד ולהתקדם בחייו עד
לכדי מימוש איכויות חיים מקסימליות,
בהתאם לנתוניו האישיים ואף מעבר להם.
• אנו מתחייבים לפעול במקצועיות המירבית,
במוסריות העליונה ותוך מתן כבוד לאנשים
שהופקדו בידינו ,עד הגיעם לשיקום מירבי,
למימוש משמעותי ולמתן מענה אמיתי,
דינמי והולם לצרכיהם המורכבים.

קיים • שייך • רצוי

שירותים מיוחדים למיוחדים באנשים

דיור בקהילה לבעלי מוגבלויות
חברת קשר (קידום שירותים חברתיים בע"מ) הוקמה בשנת  1994מתוך אהבה ודאגה
לילדים ,מקרבה של משפחה שאיבדה את היקר לה מכל והחליטה להתחזק ולהשתקם
באמצעות נתינה לילדים ולאנשים בעלי צרכים מיוחדים .החברה הוקמה גם מתוך קשר
מיוחד ,קשר בין יעקב גבע ,איש חינוך ,להנרי דכוור ,איש כלכלה ושיקום.
החברה החלה את פעילותה כזכיינית משרד הרווחה ,אגף מש"ה .במסגרת זו הוקמו חמש
מסגרות (הוסטלים ודירות) ,אשר הפכו לבית עבור אנשים בעלי פיגור שכלי.
ברבות השנים התרחבה פעילות החברה ,עם זכייתה במכרז להפעלת מערכי דיור "פוסט-
אישפוזיים" לילדים ובני נוער (חלקם כיום מבוגרים צעירים) ,אשר הופנו על ידי אגף
השיקום שבמשרד הרווחה.
בשנים האחרונות התווספו ל"משפחת קשר" אוכלוסיות נוספות .נפתחו בתים לאנשים
הלוקים בתסמונת "פראדר ווילי" ומערך דיור נוסף לאנשים המוגדרים כ"גבוליים"
בהתפתחותם ובתפקודם .בימים אלה החלה החברה בהקמת בית למזדקנים ,וכן דירה
ייחודית באזורים כפריים.
ה"נופשון" שלנו בקרית אתא מארח קבוצות אנשים בעלי צרכים מיוחדים לסופי שבוע
ולחופשות בעלות ציביון יחודי ומקורי .הנופשון גם נותן מענה לאוכלוסיה הנזקקת
לפתרונות חירום מיידיים.
חברת קשר מאופיינת בדינמיות המתבטאת בבניית מערכי דיור ושירותים המותאמים
לצרכים המשתנים של דייריה .בחברה מועסקים אנשי מקצוע רבים ומגוונים :אנשי טיפול
(עובדים סוציאלים ,פסיכולוגיים ,פסיכיאטרים ,מטפלים הבעתיים) ,אנשי חינוך ,צוותי
הדרכה שיקומיים ומפעילי חוגים ,אנשי מנהלות ואחזקה וכן מתנדבים שונים ובראשם
צעירים בשנת שירות (ש"ש) ,החיים אצלנו במסגרת "קומונה".
הפעילות נעשית בשיתוף משרד הרווחה ובפיקוחו ,ובזיקה למחלקות לשירותים חברתיים
בקהילה ולמשפחות שהפקידו את ילדיהן בידינו.
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מערכי הדיור של קשר
קשר עכו והגליל המערבי
בית עודד
(מש"ה 18 ,ומעלה)
אריק קרקה
עמ'
054-2201113
Kesher-arik@bezeqint.net

4

אופק

פוסט אשפוזי ,ילדים ונוער
מאיה ויצמן-ספחי
עמ'
054-2201126
maya9090@gmail.com

6

אינטליגנציה גבולית
מיכאל תבור
עמ'
054-2201120
Kesher-michael@bezeqint.net

7

קשר הדרים

8

מזדקנים
אדהם כיאל
עמ'
050-8265766
Kesher-sigal@bezeqint.net

9

נופשון קשר

קשר בכפר

בני  18ומעלה ,רב נכותי
סיגל גבע-קוסן
עמ'
054-2201128
Kesher-sigal@bezeqint.net

5

קשר פ-א

קשר הפרחים

אינטליגנציה גבולית 18 ,ומעלה
סיגל גבע-קוסן
עמ'
054-2201128
Kesher-sigal@bezeqint.net

פראדר ווילי
מיכאל תבור
עמ'
054-2201120
Kesher-michael@bezeqint.net

10

מש"ה ,צעירים ובוגרים ,תפקוד בינוני-גבוה
אריק קרקה
עמ'
054-2201113
Kesher-arik@bezeqint.net
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בית קשר עכו והגליל המערבי
אוכלוסיית היעד :אנשים המוכרים על ידי אגף מש"ה –
מוגבלות שכלית התפתחותית ברמה בינונית-קלה.
טווח גילאי קליטה :טווח גילאי קליטה :גילאי  18ומעלה
(כולל מזדקנים).
פריסת בתים :עכו ,קיבוץ כברי ,נהריה.
הפניה :ההפניה נעשית דרך ועדות ההשמה של אגף מש"ה
(ההפניה לוועדה דרך מחלקת הרווחה ברשות).
חשוב לדעת :בית קשר הוא "בית לחיים" לאנשים בטווח
רמות תפקוד וגיל ,כולל טרום מזדקנים .מערך הבתים נותן
מענה מקיף לחיי הדייר בסביבה חמה ,תומכת ומקדמת.
מנהל :אריק קרקה,054-2201113 ,
Kesher-arik@bezeqint.net
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בית עודד
אוכלוסיית היעד :אנשים המאובחנים כבעלי תסמונת
"פראדר ווילי" או השמנה מסכנת חיים.
טווח גילאי קליטה.39-14 :
פריסת בתים :שני בתים בכרמיאל
הפניה :דרך ועדות ההשמה של אגף השיקום .ההפניה
לוועדה – דרך מחלקת הרווחה ברשות.
חשוב לדעת" :בית לחיים" לאנשים הלוקים בתסמונת
"פראדר ווילי" או במצב של השמנה מסכנת חיים ,ושייכים
לאוכלוסיית אגף השיקום .מעטפת חיים מקצועית ,מקדמת
ומכילה במגוון תחומי החיים של הדייר.
מנהל :מיכאל תבור,054-2201120 ,
kesher-michael@bezeqint.net
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מערך דיור אופק (פוסט אשפוזי)
אוכלוסיית היעד :ילדים ונוער בעלי אינטליגנציה גבולית
בשילוב ליקויי למידה וטווח רחב של קשיים בתחום הרגשי
התנהגותי.
טווח גילאי קליטה :גילאי  8עד .16
פריסת בתים :מעלות ומתחם "חופים" בבוסתן הגליל.
הפניה :דרך ועדות ההשמה של אגף השיקום .ההפניה
לוועדה – דרך מחלקת הרווחה ברשות.
חשוב לדעת :המיקוד בהליך השיקומי ,הינו על חוזקותיו
ויכולותיו של הדייר .חלקם הגדול של הדיירים במערך זה
נשר ממסגרות שונות וצבר חוויות כישלון .במרכז הגישה
טמון הרעיון להמיר את העיסוק בבבעיות ובחולשות,
בהתמקדות על כוחותיו ,חוזקותיו ויכולותיו של הדייר.
מנהלת :מאיה ויצמן-ספחי,054-2201126 ,
maya9090@gmail.com
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קשר פ-א
אוכלוסיית היעד :צעירים בעלי אינטליגנציה "גבולית"
בשילוב לקויי למידה ,וטווח רחב של קשיים בתחום הרגשי
התנהגותי.
טווח גילאי קליטה :גילאי  12עד .18
פריסת בתים :עכו ,מתחם "חופים" בבוסתן הגליל ,מעלות.
הפניה :דרך ועדות ההשמה של אגף השיקום .ההפניה
לוועדה – דרך מחלקת הרווחה ברשות
חשוב לדעת :הבתים השונים מופעלים כמודל משפחתי
קהילתי .בכל בית אם בית ומדריכים ,המצויים בו 24
שעות ביממה .בנוסף ,עובדים בכל הוסטל אנשי טיפול
(פסיכולוגים ,עובדים סוציאליים ,פסיכיאטרים ,מטפלים
הבעתיים) ,רכזי חינוך ותעסוקה ,מורים ,מפעילי חוגים
ושעות פנאי וכן אנשי מינהלה ואחזקה.
מנהל :מיכאל תבור,054-2201120 ,
kesher-michael@bezeqint.net
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קשר הפרחים
כי פרחים הם הדרך של אלוהים לחייך
אוכלוסיית היעד :בעלי אינטליגנציה "גבולית".
קליטה :גילאי  18ומעלה.
פריסת בתים :כרמיאל וקרית אתא.
הפניה :דרך מחלקות הרווחה ברשות המקומית (ועדות
השמה מחלקתיות).
חשוב לדעת :מערך הדיור שוקד על תפירת "חליפת חיים"
מותאמת לכל דייר בתחומים השונים :תעסוקה ,פנאי ,חיי
חברה ועוד .הצוות הטיפולי חותר למימוש חוויית איכות
חיים וקידום האוטונומיה האישית ,תוך דגש על שייכות וחיי
קהילה משמעותיים.
מנהלת :סיגל גבע-קוסן,054-2201128 ,
kesher-sigal@bezeqint.net
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קשר הדרים (הדרים א' ,הדרים ב')
אוכלוסיית יעד :אנשים "מזדקנים" השייכים לאגף השיקום
(כולל הנמכה קוגניטיבית ולקויות פיזיות קלות).
קליטה :בני  54ומעלה.
פריסה :קיבוץ יחיעם.
הפניה :דרך ועדות ההשמה של אגף השיקום .ההפניה
לוועדה – דרך מחלקת הרווחה ברשות.
חשוב לדעת :שירות ייחודי מסוג "בית לחיים" לאנשים
מזדקנים ,הכולל מעטפת כוללנית בסביבה מותאמת ,כולל
שירותי מרפאה ,תעסוקה ,טיפולים פרא רפואיים וליווי
רגשי חברתי.
מנהלת (זמנית) :סיגל גבע-קוסן,054-2201128 ,
kesher-sigal@bezeqint.net
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קשר בכפר
אוכלוסיית היעד :צעירים ומבוגרים בעלי אינטליגנציה
"גבולית" ,או בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית בתפקוד
גבוה ,או על רצף האוטיזם בתפקוד בינוני-גבוה.
קליטה :גילאי  18ומעלה.
פריסה :ישובים במועצה האזורית מעלה יוסף .כרגע בתים
בישובים עין יעקב וחוסן .בהמשך ייפתחו בתים נוספים
במועצות האזוריות בצפון.
הפניה :דרך ועדת השמה מחלקתית.
חשוב לדעת :מערך דיור זה נותן מענה ייחודי לתושבי
המועצות האזוריות וסביבותיהן ,ומאפשר לאנשים בעלי
צרכים מיוחדים לקבל שירות כוללני מסוג "בית לחיים"
בסביבתם ,באווירה כפרית ומותאמת .מערך החיים כולל
שילוב מיטבי בחיי היישוב והסביבה.
מנהלת :סיגל גבע-קוסן,054-2201128 ,
kesher-sigal@bezeqint.net
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נופשון קשר
אוכלוסיית יעד :צעירים ובוגרים בעלי מוגבלות שכלית
התפתחותית (תפקוד בינוני-גבוה).
קליטה :גילאי  12ומעלה.
פריסה :קרית אתא.
הפניה :דרך מחלקות הרווחה ברשות המקומית.
חשוב לדעת :שירות הנופשון כולל אירוח חווייתי לסופי
שבוע במהלך השנה או בחופשות בתי ספר ,באווירה שמחה
ומהנה .הבילוי כולל סדנאות פנאי ,מסיבות ריקודים ,טיולים
ובילויים בסביבה כגון באולינג ,בריכה ועוד.
מנהל :אריק קרקה,054-2201113 ,
kesher-arik@bezeqint.net

חברת קשר (קידום שירותים חברתיים בע"מ) הוקמה בשנת  1994מתוך אהבה ודאגה לילדים ,מקרבה
של משפחה שאיבדה את היקר לה מכל והחליטה להתחזק ולהשתקם באמצעות נתינה לילדים ולאנשים
בעלי צרכים מיוחדים .החברה הוקמה גם מתוך קשר מיוחד ,קשר בין יעקב גבע ,איש חינוך ,להנרי דכוור,
איש כלכלה ושיקום.
כיום מפעילה החברה שבעה מערכי דיור המיועדים לאנשים בעלי צרכים מיוחדים ,במגוון רמות תפקוד
וגילאים .בנוסף מפעילה החברה נופשון המיועד לאוכלוסיית בעלי הצרכים המיוחדים.
חוברת זו מפרטת את חזון החברה ומגוון השירותים שהיא מציעה.

© כל הזכויות שמורות לקשר קידום שירותים חברתיים בע"מ * החוברת מיועדת לאנשי מקצוע ובני משפחה של מועמדים בלבד,
ואין להפיץ את תוכנה ברבים • הפקה :אשכול מדיה בע"מwww.eshkol.media ,

