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מערך דיור לילדים ומבוגרים מהמגזר הערבי
המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי

קיים • שייך • רצוי
חברת קשר – קידום שירותים חברתיים בע"מ ,פועלת משנת 1994
למען קידום רווחתם של אנשים בעלי צרכים מיוחדים במגוון גילאים
ורמות תפקוד .החברה מפעילה כיום שבעה מערכי דיור וכן נופשונים
וקייטנות לאוכלוסיות האגפים השונים של מינהל המוגבלויות
במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.
כ 400-ילדים ,בני נוער ומבוגרים מתגוררים כיום בבתים שלנו ,ונהנים
מחיים עשירים בעשייה ,קידום ושייכות .הבתים פרוסים ברחבי הגליל
המערבי כולל בערים עכו ,קרית אתא ,נהריה ,כרמיאל ,מעלות וכן
בבוסתן הגליל ,קיבוץ כברי ,קיבוץ יחיעם ומושב עין יעקב.
החברה פועלת תוך ראייה הומניסטית השמה את היחיד במרכז
ושואפת שהיחיד יחווה איכות חיים במסגרת קהילה תומכת ומקדמת,
תוך מימוש תפיסות עדכניות בשיקום וטיפול.

www.kesher-in.org.il
משרד ראשי 04-9975534

מערך דיור לילדים ומבוגרים מהמגזר הערבי
המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי
אנו:

מי זכאי לשירות?
בני  8ומעלה מהמגזר הערבי המאובחנים על ספקטרום האוטיסטי המוכרים על ידי
משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

כיצד לממש את הזכאות?

• מערך דיור חוץ ביתי למגזר הערבי.
• נותן מענה לאוכלוסייה המאובחנת על הספקטרום האוטיסטי.
• נותן מענה לרמות תפקוד שונות.
• שואף לספק לדיירים שירותים ברמה מקצועית גבוהה.
הבית שוכן במעלות תרשיחא בגליל המערבי ,ליד אגם מונפורט.

יש לפנות למחלקה לשירותים חברתים ברשות המקומית בבקשה לסידור חוץ
ביתי במערך דיור בתנא .ההפניה אלינו מתבצעת דרך ועדות השמה מחוזיות של
משרד הרווחה והשירותים החברתיים .לאחר ההפניה יחל תהליך קליטה ,לאחר
ועדת ההשמה יש לפנות אלינו לתיאום הליך הקליטה.

אנו מאמינים שלכל אדם הזכות לחיות בכבוד ובסביבה תומכת ,תוך מתן
הזדמנות שווה למימוש הפוטנציאל הטמון בו ,כדי לאפשר מקסימום עצמאות
ושילוב בחברה.

אנו מתחייבים לעבוד ללא לאות לשם בניית מסגרת חיים מותאמת ,מכבדת
ומקדמת לכל אחד מהדיירים הייחודיים שלנו ,במגוון רמות תפקוד וגיל .הפעילות
נעשית בפיקוח וליווי של מנהל המוגבלויות במשרד הרווחה והשירותים החברתיים
.

החזון

מטרות וגישות
הצוות פועל על פי גישה שיקומית אינטגרטיבית ,המותאמת באופן פרטני
דיפרנציאלי בהתאם לרמת התפקוד של כל דייר ,מצבו הרגשי והנפשי,
התנהגותו ,רמת התקשורת שלו וכישוריו הנוספים.

השירותים הניתנים ב-בתנא
• טיפול רפואי
• ריפוי בעיסוק
• טיפול שפה ותקשורת
• ניתוח התנהגות
• טיפול פסיכולוגי
• טיפול רגשי
• הידרותרפיה
• רכיבה טיפולית
• תעסוקה מוגנת (מעל גיל )21
• שילוב במסגרות חינוך מותאמות (מתחת לגיל )21

بيتنا

احتواء • دفء • عطاء

بيتنا هو نظام سكن محمي يلبي احتياجات اوالد وبالغين من جيل  8وما فوق الذين
تم تشخيصهم ضمن القوس التوحدي .بيتنا كائن في معلوت ترشيحا بجانب بحيرة
مونتفرت ،ويزود ساكنيه بجودة عالية من الخدمات.
التوجه لبيتنا من خالل قسم الخدمات االجتماعية في السلطة المحلية.
للتواصل :نضال عساف شاهين ،معالجة وظيفية ،ومديرة سكن بيتنا.

nidalshahein@gmail.com ,052-8748720

חברת קשר משרד ראשיwww.kesher-in.org.il ,04-9975534 :
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ליצירת קשר ותיאום ביקור התרשמות :נידאל עסאף שאהין ,מרפאה בעיסוק
מנהלת מערך דיור ֵבתנא ,נייד 052-8748720 :אימיילnidalshahein@gmail.com :
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