המוסד לביטוח לאומי
אגף פיתוח שירותים (קרנות)
מחלקה לקידום תכניות סיעוד

פרויקט הקמת מבנה חדש למרכז היום בעפולה
ביוני  2102נחנך מבנה יפה ומודרני בשטח של  671מ"ר שנבנה באזור מרכזי בעיר
ובסמוך למבני ציבור רבים :בית חולים "העמק" ,הספרייה העירונית ,הקאנטרי
קלאב ,בית "יד לבנים" ומרכז לטיפול במשפחה.
המבנה החדש החליף מבנה ישן ולא מתאים ,שהיה ממוקם בשכונה פריפריאלית,
ואפשר להצעיד את השירות לעבר העשור השני של שנות האלפים.
מספר הקשישים הרשומים במרכז היום גדל מ –  001ל 041 -
נוסף שירות חדש -יחידה לטיפול בתשושי נפש ,שרות שלא היה קיים בעיר קודם
לכן.
קרן סיעוד השתתפה במימון הפרויקט ב –  2,811,111ש"ח

כניסה

מבואה

שדרוג בית אבות נווה הורים סן סימון בירושלים

מבט כללי

בית אבות נווה הורים הוא אחד מבתי האבות הראשונים בארץ ומאז שנות
החמישים שוכן בשכונת סן סימון .
בשנים האחרונות קרן סיעוד השתתפה במימון בסך כולל של  ₪ 6,495,111במספר
פרויקטים ,שעשו "מתיחת פנים" רצינית לבניין הוותיק.
מדובר בשדרוג כללי של מבנים הכוללים  88מיטות בשתי מחלקות וכן ציוד חדש,
בשדרוג כל השטחים הציבוריים במבנה ,שדרוג תשתיות ,והנגשת הכניסה והחצר
לאוכלוסיית הקשישים המוגבלים.
כל התוכניות הסתיימו בסוף שנת .2102

כניסה מונגשת

חדר משפחות

פרוייקט בניית מרכז יום משולב לקשישים בתל-אביב
בשנת  2119אישרה קרן סיעוד השתתפות בסך  ₪ 2,911,11להקמת מרכז יום
משולב לקשיש בעיר תל-אביב .התוכנית בשיתוף עיריית תל-אביב וועד השכונה.
מדובר במרכז יום בקונספט חדשני :בתמהיל האוכלוסייה  -המרכז משלב מסגרת
של מרכז יום לקשישים מוגבלים (זכאי חוק ביטוח סיעוד) ומועדון לקשישים
עצמאיים .בתכני פעילות – באי המקום יכולים להנות מהשירותים של שתי
המסגרות המשולבות ובמקביל נערכות פעילויות משותפות למוגבלים ועצמאיים
יחד .כמו כן ,המרכז הוקם כמבנה רחב המאפשר מגוון רחב של פעילויות בו זמנית.
שעות הפעילות הן משעה  17:71בבוקר ועד שעות הערב המאוחרות.
המרכז פתח את שעריו בחודש מאי  .2102נכון לחודש דצמבר  2102היו רשומים
במרכז המשולב כ 751 -קשישים.
בנוסף הקרן פועלת למימון מחקר מלווה לתוכנית במטרה ללמוד את המודל ולהפיק
לקחים על צורת ההפעלה הייחודית.
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כניסה

