
תומך ומכיל לאנשים , בית חם
מיוחדים

2021-יולי



מסגרת פנימייה לאנשים  בקיבוץ עין השלושה ומהווה 2001המעון הוקם בשנת 
בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית בפיקוח של משרד הרווחה והשירותים  

.החברתיים

.  נמוך-ה קל עד בינוני"דיירי המעון מתפקדים ברמת מש

מתוכם מתגוררים  16-מהם מתגוררים במעון ו56כאשר , דיירים72במסגרת 
. בשתי דירות שלוחה בעיר אופקים

כאשר המעון  , שנים45ועד 18טווח הגילאים של אוכלוסיית המעון כיום הינו מגיל 
". בית לחיים"משמש 

הבחירה בקיבוץ עין השלושה בזמנו כמקום ייעודי להקמת המעון נבעה מהרצון  
.בסמיכות לקהילה, לאפשר לדיירינו לחיות בסביבה כפרית ומרחבים ירוקים



המעון הועתק לעיר באר שבע בשל המציאות הביטחונית  2018בשנת •
ומתוך כוונה לאפשר לכלל הדיירים להשתלב  , המורכבת ביישובי העוטף

בסמיכות למרכזי בריאות ומרכזי שירות  , בעיר גדולה, במגורים בקהילה
נציין כי בשנים האחרונות רווחת בעולם וגם בארץ תפיסה  . נגישים נוספים

.  אשר דוגלת בשילוב אנשים עם מוגבלויות בקהילה

הכוללת התייחסות  , תהליך ההכנה לקראת המעבר כלל בניית תכנית מפורטת•
. נרחבת לכלל התחומים הכרוכים בתהליך זה

,  הדיירים מתגוררים כיום בשכונות אמידות בעיר, על פי המודל החדש •
בווילות אשר הותאמו לצרכיהם ומספקות את כלל התמיכות להן הינם  

.  זקוקים

הדיירים משתלבים במרכז יום הממוקם באזור עמק שרה  , במסגרת מודל זה•
–08:00אשר מספק להם פעילויות תעסוקה ופנאי מדי יום בין השעות , בעיר

16:00    .

.מרכז היום נבחר על ידי הרשות לתת שירותים אלו גם לחניכים אקסטרניים•
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:עובדים בתחומים הבאים100-במעון מועסקים כיום כ

טיפול  -

('גינון טיפולי ועוד, ספורט, מוזיקה)הנחית חוגים -

רכז מתנדבים-

עובדים סוציאליים-

פסיכולוגים-

פיזיותרפיסט ומרפא  , דיאטנים, קלינאי תקשורת-מטפלים בתחום מקצועות הבריאות-
(בעיסוק

מנתח התנהגות-

רופא משפחה-

רופא פסיכיאטר-

צוות אחים ואחיות-

עובדי משק וניקיון-

טבח ועובדי מטבח-

עובדי תחזוקה-

אנו רואים את המשאב האנושי כגורם מרכזי  
, ומשמעותי בהווייתה של המסגרת

העשרה  , ועל כן משקיעים רבות בפיתוח
.  והתמקצעות הצוות



קשרי קהילה אשר נרקמים ברגישות והלימה לצרכים  ההדדיים מאפשרים הפריה  
!הדדית וצמיחה הן של מקבלי השירות והן של הקהילה

אנו משקיעים רבות ביצירה ושימור של קשרי קהילה בתחומים רבים ומגוונים  
:ובניהם

גיוס מתנדבים לצורכי העשרת פעילויות הפנאי במעון-
מתנדבים המקיימים חונכות אישיות לדיירנו-
(מרכזי יום לגיל השלישי ועוד)דיירנו בעצמם מתנדבים בקהילה -
המעון משמש מסגרת להכשרת סטודנטים בתחומים רבים  -
אנו מקיימים ימי שיא בהם אנו פותחים את שערנו ומזמינים אלינו את הקהילה  -

.להכיר וליהנות מיצירת כפנו בבזאר מקומי שלנו, להתרשם מביתנו
.אנו מקפידים לצרוך שירותים קנויים בקהילתנו ובכך לקדם הפריה הדדית-
ביצוע עבודות יצרניות עבור מפעלי האזור  -
בזאר  , גינה קהילתית בשכונת המגורים–קהילתיות ייחודיות כגון תוכניות-

שכונתי בו אנו חולקים את התוצרים שלנו בחוגי אומנות וסדנאות אפייה עם  
.  שכנינו



חדר  . במרכז היום ממוקמת מרפאת המעון וחדרי הטיפול של מקצועות הבריאות
קולי ובו  -חדרי פעילות ואולם אור, אוכל ומטבח אשר מבשל את ארוחת הצהריים

.מערכת קולנוע ומערכת מציאות מדומה

:הפעילות במרכז היום כוללת
,  אריזה-עבודות יצרניות אשר אנו מבצעים עבור המפעלים הסמוכים לנו כגון-

.מיון ועוד
פיתוח כישורי חיים בתחומים שונים-
קורסי הכשרה מקצועית בסיסית המותאמים למקבלי השירות-
סדנאות הפוגה והעשרה-
פעילויות פנאי מגוונות  -
מפגשים חווייתיים עם מתנדבים  -



שלוש וחצי השנים האחרונות אפשרו לנו לחוות ולהתנסות במתן שירותי מעון  
. פנימייה במודל שונה שאיננו מרוכז במתחם אחד

ומיחסי שכנות וקשרי קהילה  , בתקופה זו נהנינו מנגישות שירותי בריאות ופנאי
.  שקט בטחוני יחסי וקרבה למגורי רוב משפחות הדיירים. ענפים ותומכים

היום היווה אתגר ועורר קשיי הסתגלות עבור  -ריבוי המעברים בסדר, יחד עם זאת
אינן מספקות את , מפוארות ככל שיהיו, דירות המגורים בעיר. חלק מדיירינו

.  על אף כלל הניסיונות לביצוע התאמות, ההנגשה המתבקשת עבור דיירינו

.מתן שירותים במודל החדש תבע מאיתנו התארגנות לוגיסטית מורכבת

,  ולאחר התייעצות עם גורמי הפיקוח על המעון ונציגי וועד ההורים, בסופו של יום
במועצה  , אנו פועלים להשבת המעון למודל פנימייתי מרוכז בסביבה המוכרת לנו

הבית-האזורית אשכול 



חגיגת חגים                                        חוגי בישול ואפייה                       קבלת שבת בדירות

נבחרת כדורגל                                   סדנאות טיפוח וכישורי חיים       חוגי יצירה              



דירות המעון  
ויציאה  

לפעילויות של 
מיצוי פנאי 


