
 

 

 עם  מרכז רב שירותים לתמיכה וטיפול באדם

 משפחתוומוגבלות שכלית התפתחותית 

 לתכנון הפרוגראמ

 עמותת עמיח"י בהוד השרון

 מסגרות

 בית עמיח"י יכלול את השירותים הבאים:

  12מרכז יום טיפולי סיעודי לגילאי+ 

במסגרת הוראות  20:11עם אפשרות הארכה עד   15:00 – 08:00 שעות הפעילות 

 התע"ס

 ברמות תפקוד שונות     3-21 ום טיפולי  )יום שהות ארוך( לגילאי מעון י 

 19:00 – 13:30שעות פעילות  

    נופשונים   ברמות תפקוד שונות 

 שעות פעילות :  סופי שבוע ועפ"י צורך

 קייטנות 

 שעות פעילות : חגים וחופשות

 ברמות תפקוד שונות  21,מעל גיל   מועדון חברתי ומרכז חוגים לבוגרים 

 21:00 – 19:00שעות פעילות  

  שמרטפיה על בסיס של שעות, המיועדת  לאפשר להורים להיות פנויים למספר

 שעות 

  דירת הכשרה למתבגרים 

  מרכז הדרכה לשימוש הצוות המקצועי, "חינוך" הקהילה  ויעוץ טיפול והדרכה

 למשפחות )פרטני וקבוצתי(, כולל: ספריה, אולם הרצאות, אודיו/וידאו

 גיוס והכשרת מתנדבים שישובצו בתוכניות השונות שתתקיימנה במרכז מערך 

 



 

 

 אוכלוסיית היעד 

מרכז יום טיפולי סיעודי יתוכנן בהתאם לנוהלי משרד הרווחה ולתכנית שתיקבע ע"י העמותה 

+. המרכז יבנה באופן שתימנע 12בוגרים בגילאי  01וועדת ההיגוי מתוך מטרה להכיל עד 

 טראקציה ישירה בין ילדי מעון יום טיפולי ובוגרי מרכז היום הטיפולי.אינ

קבוצות  0-כ בתכנון המקום עבור מעון יום טיפולי  יש להביא בחשבון פעילות במקביל של

   מדריכים. 1-3  קבוצה ילדים כ"א, כשלכל  21ילדים המונות 

ים וכד'( יוכל לקלוט, בכל כך שבזמני פעילות שיא )חופשת הקיץ, חגרצוי לתכנן את המבנה 

   חניכים . 01 השטחים היעודיים, עד

   בוגרים 20-מועדון חברתי לבוגרים, בשעות הערב,  עבור קבוצה של כ

 מתבגרים תתקיים בהתאם לצרכים בשטח. 8לקבוצה של עד   /נופשוןדירת הכשרה

 
 

 ריכוז שטחים בית עמיח"י

כמות  יעוד החלל מס' 
 חללים

 תהערו שטח )מ"ר(

 ברוטו נטו

 
 בנוסף: פינת חי וגינה טיפולית מחוץ למבנה 011 338 20 טיפולי  יוםמרכז  2

     160 121 0   מועדונית 1

 משמש גם כיחידת מזדקנים במרכז יום  200 213 0  נופשון 3

    201 221 0 הדרכה, קהילה ומינהל 0

  וחלל פעילות כללי  משמש גם כמטבח לימודי 202 223 6 מטבח וחדר אוכל 0

    60 02 3 אולם כניסה 6

 לא כולל מרפסות .2 8811 939 34 סה"כ 

 לא כולל שטחים לדרישות בטיחות והג"א .1

 

  
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 


