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 מועצה האזורית אשכול תוכניות ויעדים לקראת מעבר מעון "השלושה" ל

לקראת מעבר המעון, התקיימו מספר מפגשי צוות היגוי בפורום רב מקצועי בנושא תכנון  

התקיימה חשיבה משותפת ובניית תוכניות עתידיות    ניםהמעבר הלכה למעשה. במהלך הדיו 

 בתחומים שונים ולהלן עיקרן: 

   - חשיפה, היכרות וביסוס קשרי קהילה

 קשרי קהילה אשר נרקמים ברגישות והלימה לצרכים  ההדדיים מאפשרים הפריה  

בכוונתנו לבסס את יחסנו עם הקהילה  וצמיחה הן של מקבלי השירות והן של הקהילה!

 והמורחבת. הסמוכה  

 עדכון התושבים במדורי הפרסום במועצה לגבי המעון והקמתו במועצה.   -

והיישובים הסמוכים על מנת   תאום מפגשי הכרות בן צוות המסגרת לחברי ישוב צוחר -

לעדכן בנוגע למעון ככלל, משרות פנויות, אפשרויות להתנדבות וימים פתוחים לקהילה 

 במסגרת המעון. 

במעון מועסקת רכזת קשרי קהילה ומתנדבים אשר תעבוד מול רכזת מתנדבים במועצה 

 . ומול רכזי התרבות ביישובי המועצה

 

 

   -בתחום הבריאותי

ככלל, דיירי המעון אינם מתאפיינים כבעלי מצבי בריאות מורכבים. יחד עם זאת, כמובן  

שהינם זקוקים לשירותי בריאות, מעקב וטיפול. כחלק מתקינת המעון, במסגרת מועסקים  

שעות    24רופא פסיכיאטר ורופא משפחה, אחות אחראית ואחים המאיישים את המרפאה  

 המרפאה מאפשר מענה טיפולי רציף ומקיף עבור דיירנו. הצוות הרפואי המאייש את  ביממה. 

אנו מקבלים את כלל שרותי הבריאות בתוך המסגרת ע"י הצוות הרפואי שלנו אשר ממוקצע  

 בתחומו ובעל היכרות מעמיקה עם דיירנו למעט מצבי חרום ייחודיים.  

ים טרם המעבר אנו נקיים ישיבה עם מנהלות קופות החולים השונות אליהם משתייכ -

 .נשייך את דיירנו למרפאות אם באזורבתאום איתן ו ,דיירנו

כלל שירותי הייעוץ והטיפול בתחום זה לרבות ריפוי בעיסוק,    -בתחום מקצועות הבריאות

פיזיותרפיה וקלינאי תקשורת ניתנים ע"י בעלי מקצוע המועסקים במסגרת. אין כלל צורך 

 בקבלת שירותים חיצוניים. 
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כחות ומענה של צוות רפואי ביישוב. כלל בעלי המקצוע שלנו בתחום זה  ישנה חשיבות רבה לנו

 יוכלו לייעץ ולתת מענה ראשוני לחברי היישוב באם ירצו בכך. 

 

 - כוח אדם

החל מעבודות אחזקה, ניקיון וטיפול וכלי בצוות  .  עובדים  100במעון מועסקים כיום קרוב ל

לקראת המעבר אנו נבנה תוכנית נרחבת   רפואי ועוד.עו"ס, פסיכולוגים, צוות  -מקצועי כגון 

 לגיוס עובדים בתחומים השונים. 

 - להלן מספר ערוצי פרסום וחשיפה בהן ננקוט 

 יסבוק ואתרי המועצה במדורי דרושים יפרסום בפ  .א

 הגעה לישובים והקיבוצים בכדי לספר על המסגרת והמשרות הפנויות  .ב

מסגרת במידה והינם עומדים  תינתן עדיפות לתושבי המועצה באיוש משרות ב

 . והתקנות של משרד הרווחהבקריטריונים  

 הכשרת סטודנטים הלומדים במוסדות אקדמיים:

אנשי המקצוע במסגרת שמו להם לדגל את נושא הכשרת הסטודנטים במעון. כלל בעלי  

המקצוע במסגרת מוכשרים ומורשים מטעם המוסדות להשכלה גבוהה להכשרת  

בתחומם. הכשרת סטודנטים במסגרת מאפשרת פיתוח והעשרה של המקום סטודנטים 

 לצד מתן מענה לסטודנטים אשר זקוקים בעצמם למקומות הכשרה במסגרת לימודיהם.

 תינתן עדיפות להכשרת סטודנטים תושבי המועצה. 

 

 מרכז יום טיפולי:

ואנשים המתפקדים מש"ה עם זכה במכרז להפעלת מרכזי יום לאנשים  מעון "השלושה" 

. אנו נמשיך ומתן שירותים ברמה גבוהה בשל התמחויותיו הייחודיותעל הרצף האוטיסטי 

  לאוכלוסיות אלולהפעיל את מרכזי היום אשר מספקים שירותי תעסוקה ופנאי 

   .מתגוררים בקהילהה

במרכז היום החניכים עוסקים בביצוע עבודות יצרניות פשוטות כגון מיון ואריזה עבור 

 מפעלי ייצור. 

 אנו נפנה למפעלי הייצור במועצה ונציע את שירותנו עבורם.

הפעלת מרכז היום תאפשר שירותים  בעדיפות ראשונה לתושבי המועצה העונים על פרופיל  

 המסגרת. 
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 פרויקטים ייחודיים לפיתוח:

גינון טיפולי מבוסס על גישה של טיפול תמיכתי באמצעות   -טיפולית  גינההקמת  .1

הגינה ומרכיביה לשם שיפור מצבם ואיכות חייהם של הדיירים במישור הרגשי,  

הקוגניטיבי, המוטורי והחברתי. הטיפול בגינה מתקיים על פי גישה הוליסטית  

 המבוססת על כלל הרבדים בחיי האדם.  

פעילות הטיפולית בה ע"י גורמי מקצוע תושבי  תינתן עדיפות להקמת הגינה והנחיית ה

 המועצה.  

פעילות ספורטיבית  -הקמה ורכישה של מתקני ספורט לשימוש הדיירים והקהילה .2

מהווים נדבך משמעותי בשמירה על אורח חיים בריא.   ספורטושימוש במתקני 

במתחם הפנימייה נקים ונאבזר מתחם מתקני ספורט אשר ישמש הן הדיירים והן את 

 הילה.  הק

בילוי פנאי משותף במרחב זה, יאפשר ביסוס הקשר וחשיפה של דיירי המסגרת  

 לקהילה. 

 

   -פינת חי .3

להתחבר לטבע ,להביא לידי ביטוי  פינת חי לגידול וטיפול בחיות מאפשרת לאדם  

 ולחוות תחושות של העצמה ואחריות.  

הפעילות בחווה מהנה מעצם המפגש עם בעלי החיים, למידה והכרת החיות  

ותכונותיהן. מחקרים רבים מלמדים על התועלת התרפויטית של פעילות ועבודה  

 עם בעלי החיים. 

 נוספת לתעסוקת בוקר.  ובילוי, כלי טיפולי ומסגרתהחווה תשמש כמקום הנאה  

פינת החי תוקם בשיתוף עם דיירנו ואנו נזמין את הקהילה הסמוכה ביישוב  

 להצטרף לתהליך. 

 

 בברכה,

 מירי אמר 

 עו"ס 

 מנהלת המעון 

 


