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י משרד הבריאות ופותח "תומכת הפועלת על פי מודל שהוצע  עקהילה הינה " בית מאיר"

נציגי , נציגי המשפחות, תוך חשיבה משותפת עם משתקמים, י צוות המסגרת"באופן ייחודי ע

  . משרד הבריאות וחברת שלו

 1998החלה כהוסטל הראשון בבאר שבע בינואר  ,הראשונה והיחידה בבאר שבע, הקהילה

דיירים גברים  28כיום מתגוררים בה . 2008והפכה בתהליך מרגש לקהילה תומכת במאי 

והדירות עצמן ברמה  בבאר שבע באזור מצוין ממוקמת  הקהילה. 19-62ונשים בגילאי 

  . ריהוטהאיכות גבוהה הן באיכות הבית והן ב

המרכז את משרדי הצוות ופעילויות  "  לב הקהילה"ישנו בית מרכזי  שהוא  36ברחוב שבטה 

דיירים ושאר דיירי הקהילה מתגוררים  10בבית זה גרים . משותפות לכל חברי הקהילה

  . דקות מלב הקהילה 5 עד דיירים במרחק של  4-5בדירות של 

הנות  מפרטיות ירת לכל דייר בבית מאיר להחלוקה לדירות והחיבור לבית המרכזי מאפש

באופן עצמאי יותר ביחס למסגרות אחרות הנמצאות במבנה אחד וזאת מבלי לאבד  ותפקוד

         . המשפחתיות  ומערכות התמיכה השיקומיות, את תחושת השייכות החברתית

בקהילה מחוג  תכך למשל כיום ניתן ליהנו(חוגים בקהילה מתקיימות פעילויות משותפות כגון 

, טיולים, מסיבות, קבוצות, ) חוג בישול וחוג קולנוע, חוג אקטואליה, חוג ספורט, ןתיאטרו

  . ב"כיוו ארוחות משותפות בסופי שבוע 

פרטני  ,מעניק לכלל הדיירים ליווי מסור ומקצועי)  מקצועי ומסור מאד, שהינו מגובש (הצוות 

מבחינתנו כל אדם הוא עולם בפני עצמו . תואחוקבוצתי ומחויב לתהליך השיקום של כל אחד 

שימוש , התנהגותית -קוגניטיבית, פסיכו דינמית(ולכן תהליך השיקום והגישה הטיפולית 

  . מותאמים לכל אדם בפני עצמו לפי ייחודיותו וצרכיו הוא)  ב "וכיו בכלים יצירתיים

, חברתיות, חתיותמעודדת  משפהתומכת הקהילה . אדם בית אמיתיכל בית מאיר מאפשר ל

לרצונו ובחירותיו של הניתן דגש מרכזי במקביל לכל זאת . שייכות ומקצועיות יתרה של הצוות

   .רטיות ומרחב אישי שילוב בין חיבוק לבין פ. האדם

בין אם האדם בוחר להשתייך ובין אם האדם בוחר ביותר פרטיות השילוב בין הדירות לבית 

ות יוצרים הרגשה כי זהו מקצועית והליווי המסור של הצוהגישה ה, איכות הדירות, המרכזי 

  ....הבית

 


