
 

 

 
 

 

 קבוצת פרויקטים שיקומיים   -מסגרות ייעודיות למתמודדי "תחלואה כפולה" 

 

 :סטליםהו

 074-7048188מנהלת  -בית כנרת באשדוד 

 9032623-03: מיתר מנהלת  -ת יהושוע בראש העין בי

 

 מהתכנים. גברים אולם יש הפרדה במגורים ובחלק -שני ההוסטלים מעורבים נשים •
 

 

 :דירות קבוצתיות 

  6732235-08: נעה:מנהלת – באר שבע 

 גברים.   4-מיועדת להדירה  •

 יווי מותאם גם ל"בודדים". ל •

 לנשים. מותאםבשירות זה ליווי  •

 

 6818403-08 : חגית:מנהלת  – קרית גת

 .  גבריםקבוצתית לדירה   •

 ליווי מותאם גם ל"בודדים".  •

 לנשים.שירות זה ליווי רגיש מגדר   •

 

 7048188-074  מנהלת:  – אשדוד

 גברים.  לדירה קבוצתית  •

 יתן שירות מותאם גם ל"בודדים", התייחסות ומענה "קהילתי" למתמודדים בשירות. נ •

 לנשים. מותאםבשירות זה ליווי  •

 

 5098854-03 רכז: גלעד –חולון 

 גברים.  קבוצתית לדירה   •

)אזור ראשל"צ, בת ים, נס ציונה,  דרום לבודדים-זכבאזור מרמותאם בחולון ומענה  •

 .לוד...(-רמלה

 

 9130497-03  רכזת: שמרית – פתח תקווה

   .דירות קבוצתיות לגברים •

   דירות קבוצתיות לנשים.  •

  הבמסגרת התייחסות קהילתית כולל קבוצת קהיל ,רחב ל"בודדים". בנוסףנליווי  •

 ת.כפולה ומערך חברתי. 

 

 8640093-04 רכזת: ג'ני – חיפה

   דירות קבוצתיות לגברים •

 .  דירה לנשים •

 לליווי בודדים  ומותאם מערך קהילתי רחב •

 כולל חיבור למענים לנשים בקהילה.  .בשירות לנשים ייחודי ורחב מענה •



 

 

 
 

 

 

 מסגרות ללא דירות קבוצתיות אך עם שירות מותאם לתחלואה כפולה:

 08-6818403 -מנהלת אילנה  אשקלון:

 077-5621029 -: מנהלת הודיה והאזור  נתיבות

 077-5621029 -: רכז גלעד האזור ו ראשל"צ

 6786649-02   - רכז תומר  :ירושלים

   052-5228151 – אפרתמנהלת : והצפון  טבריה

 

 

 

 רקע על הדירות הקבוצתיות:  

מתאם  -הדירות הקבוצתיות מלוות ע"י צוות מקצועי ואיכותי. הדירות מלוות ע"י איש מקצוע 

 הצוותים עוברים הדרכות והכשרות בתחום.שיקום, מדריך/ה מכור/ה נקי/ה ומדריכ/ת שיקום. 

   הדיירים נקלטים לדירה לתקופת הסתגלות בה מקבלים ליווי מקיף ומכיל לכל צרכיהם.

לפי שאיפות הדייר. בנוסף, כחלק  ית שיקום המתייחסת למכלול הצרכיםלכל דייר נבנית תוכנ

התוכנית את הדיירים  מחייבת מתוכנית השיקום ובהתייחס להתמודדות עם תחלואה כפולה 

ח' הראשונים ולהיות במעקב ביחידה   3להיות במעקב פסיכיאטרי, להשתלב במפעל מוגן ל

רות התוכנית הראשונית כולל סיוע צמוד  העירונית לטיפול בהתמכרות. בנוסף במרבית הדי 

 בניהול הטיפול התרופתי ובניהול הכלכלי.  

בחלק מהדירות התוכנית שמוצעת לדיירים הינה פחות אינטנסיבית ודורשת יותר עצמאות.  

לרב לדירות אלו מגיעים דיירים אחרי תהליך טיפולי/שיקומי משמעותי בהוסטל  

 יית תוכנית אישית. ת.כפולה/קהילה. עם זאת יש אפשרות לבנ

 

 

אלי להתייעצות לגבי התאמה למסגרות תוך בחינת הצרכים, כמו כן אפשר לפנות ניתן לפנות 

 לכל מסגרת באופן ישיר לבדיקת התאמה.  עצמאית 

 

 בהצלחה! 

 לידור פימה,  

 מנהלת ארצית תחום תחלואה כפולה 


