דיור נתמך
תכנית תומכת דיור בקהילה לאנשים עם מוגבלות
התכנית מיסודם של הג'וינט – "ישראל מעבר למגבלות" והמוסד לביטוח לאומי  -הקרן למפעלים
מיוחדים.
תכנית דיור נתמך מלווה בוגרים עם מוגבלות במעבר למגורים עצמאיים בקהילה .התכנית מקנה
ומחזקת מיומנויות תפקודיות ,אישיות וחברתיות ,תוך תיאום טיפול אישי לשירותים בקהילה.
משתתפי התכנית אחראים על מימון הוצאות המחייה* (התוכנית אינה מעניקה דיור)
התכנית מיועדת לאנשים בגילאי  55-21עם מוגבלות פיזית קשה-בינונית  /מוגבלות חושית (ראיה או
שמיעה)  /אוטיזם בתפקוד גבוה  /מוגבלות שכלית התפתחותית קלה ובינונית /אינטליגנציה גבולית.



יחידים או זוגות המעוניינים לעבור מבית ההורים או ממסגרות דיור חוץ ביתיות ולהתגורר
באופן עצמאי בקהילה.
אנשים שמתגוררים בפועל בדירה עצמאית אך זקוקים לליווי ,תיווך והכוונה (בהתאם
למדיניות התכנית).

לכל משתתף תכתב תכנית אישית – לניהול חיים עצמאיים בבית ובקהילה תוך התייחסות לצרכים,
רצונות ויכולות המשתתף .התכנית האישית מתייחסת להתנהלות מיטבית ובטוחה בבית ,השתלבות
בחברה ובקהילה ,מיצוי יכולת השתלבות בתעסוקה ובפנאי .ובנוסף:






הכנת המשפחה והמשתתף לקראת המעבר למגורים עצמאיים.
סיוע במציאת דיור הולם :התאמתו ומיצוי הזכאות לקבלת סיוע למימון רכישת דירה ,או
לקבלת סיוע בשכר דירה.
פעילות חברתית  :השתלבות במסגרת חברתית בקהילה ובנוסף פעילות חברתית ייחודית
במסגרת התכנית.
מערך כוננות בעת חירום אישי ובטחוני :שירות חירום רפואי ,גיבוי לשירותי טיפול אישי
בבית ,חילוץ עקב תקלה בכיסא גלגלים ,הפעלת מוקד מצוקה.
שרות תיקונים קלים בבית לאחר המעבר לדיור עצמאי

הצוות המקצועי:
מתאם טיפול – מקיים קשר אישי ומלווה את המשתתף ,מתכנן עם החבר תכנית קידום אישית
ומסייע באופן שוטף ביישומה .בנוסף ,מתאם הטיפול מסייע ביצירת קשר עם גורמים נוספים בקהילה
למיצוי זכויות בתחומים השונים.
מדריך קידום חיים עצמאיים – המדריך מלווה את המשתתף ביישום התוכנית האישית בתחומי
החיים השונים.
השתתפות עצמית:
השתתפות עצמית חודשית  .₪ 50הסכום יגבה על ידי הארגונים המפעילים.

*

לרבות מטפל אישי ושכר דירה ,וכן על מימון ההוצאות השוטפות כגון חשמל ,מים ,ביגוד וכדומה.

ארגון
מפעיל

אזור

פרטי התקשרות

ערים

כיוונים

צפון

חיפה ,קריית ים ,טירת
הכרמל ,אור עקיבא,
חדרה ,נתניה

טלי רפפורטTalirap.ot@gmail.com 054-998579 ,

אדנמ

מרכז

אום אל פאחם ,נצרת
(ואדי ערה)

איברהים שלביshalabi101@gmail.com ,054-4869376 ,

אדנמ

שרון,
מרכז
ושפלה

רמת גן ,רמת -השרון,
רעננה ,חולון ,בת ים,
גבעתיים ,רחובות ,נס
ציונה ,ראשון לציון

אלה אלימלך ,מנהלתElla@ednm.org.il , 053-6248123 ,

תגבור

מרכז

תל אביב

שק"ל

מרכז

בני ברק ,פתח תקוה

שלומית וינטנרshekel.kehila@gmail.com 054-3975402 ,

שק"ל

ירושלים

ירושלים

נתנאל מילרnetanelm@shekel.org.il ,054-6488709 ,

שלו

אשדוד
והסביבה

אשדוד ,אשקלון ,קרית
גת

דרור אורטס-שפיגלdroro@slavpro.co.il ,054-2330057 ,

אק"ים

באר שבע
והסביבה

באר שבע ,להבים,
מיתר ,עומר ,דימונה,
ערד וירוחם

שלומית בן חמו ,מנהלת052-3056940 ,
shlomitb@akim.org.il

גוונים

נגב
מערבי

שדרות ,אופקים,
נתיבות ,חוף אשקלון

דבורי מרגלית ,מנהלת,054-3521033 ,
 , dvorym@gvanim.org.ilמורן אשכנזי אדלר ,מנהלת,
morana.a@gvanim.org.il ,054-6689065

קלר וינר ,מתאמת טיפול (רחובות ,נס ציונה ,ראשון לציון) ,
claire@ednm.org.il ,052-6024505
יעל קרפ ,מתאמת טיפול (רמת גן ,רמת השרון ,רעננה),
yaelkarp@ednm.org.il ,054-5632682
ענבל גיל ,מתאמת טיפול (חולון ,בת ים ,גבעתיים)
inbalg@ednm.org.il ,054-6863456

מיכל אונגר ,מנהלתmichalu@tigbur.co.il ,050-8388259 ,
תום רום ,מתאמת טיפול,050-4042117 ,
diyurn@gmail.com

צורי וידרtzoriw@shekel.org.il ,052-8884475 ,

גלי תורג'מן ,מתאמת טיפול,052-5585576 ,
galit@gvanim.org.il

מנהלת התכנית :אפרת שטרן ,מנהלת תחום שירותים אישיים ,מסד נכויות ,ג'וינט ישראלefrats@jdc.org ,
רכזות אזוריות מטעם מסד נכויות ,ג'וינט ישראל:
תמר גבע ,רכזת אזור המרכז ,השרון והשפלהtamar.geva@jdc.org ,052-5531211 :
חגית וולף ,רכזת אזור הדרום ,הצפון וירושליםhagit.wo@jdc.org , 054-2518566 :

