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 קידום והשמה, המחלקה לאבחון
 2016ביצוע תכניות 

 ועדות אבחון 4,800 -אבחונים ו 4,400ביצוע 

 

התנעת מכרז מרכזי אבחון 

 

הדגשת רצונות וצרכים -הטמעת תהליך עבודה חדש במרכזי אבחון 

 

משיקותה ואוכלוסיות "אוכלוסיות עם מש -חליפה אישית בתחום השמה חוץ ביתית 

 

 פרטיות והכוונה עצמית, הזדקנות, התנהגות מאתגרת –פיתוח והעמקה 
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 2017דגשים לשנת 

 סיום מכרז מרכזי אבחון -אבחונים וועדות אבחון כחוקביצוע  , 

     

 לפתיחת מרכזי הערכה וזכויות וקליטת אוכלוסיות נוספות עם  היערכות 

 בניית דפוסי  , צוותיםכולל הכשרת , במרכזים הללומוגבלות       

 וממשקי עבודה עם המחלקות לשירותים חברתיים     

 

 בדיור ובקהילה -בחינת יישום החלטות ועדות אבחון 

     

 המחלקה בדגש על החלטות ועדות  הבקרה בכל תחומי אחריות העמקת
 אבחון
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 הלב פתוח לרווחה

,  פיתוח מרכזים למשפחה

 והטמעה במשרד

 "אני ואימי"תוכנית 

 הרחבת סביבה תומכת

:  הקמת פורום משותף 

 הורים –אנשי מקצוע 

ש  "מע: מודלים של תעסוקה

מכללה  , תעשייתי

,  ש חקלאי"מע, תעסוקתית

 ש אומנויות"מע

 יזמות עסקית

ניוד על רצף התעסוקה  

 900מעבר ה  -

 תוכניות המשך לבוגרים חיזוק החוסן המשפחתי

 השכלה
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 הלב פתוח לרווחה

 

השקת אוגדני הפעלה  

לסביבה תומכת ויום  

 שהות ארוך

 

 רפורמה במרכזי רשת

הטמעת מערכת לניהול  

 ISO 9001 –איכות 

 הרחבת קהילה נגישה

 :תוכניות לאורח חיים בריא

,  אבן דרך, מעגלי בריאות

תראו  ", יוניפיידספורט 

,    דירות הכשרה, "אותי

 דיור נתמך  

שיפור איכות השירותים  

 והנגשתם
 איכות חיים והשתלבות

 טכנולוגיה מסייעת

סביבה  : הערכת תוכניות

התערבות מכילה  , תומכת

 ש תעשייתי"מע

 פיקוח דיגיטלי

  וגיהותסקרי בטיחות 

 במפעלים המוגנים

בניית מודל הפעלה  

מותאם מוכוון אדם  

 לזקנים ומזדקנים

 

 הערכה ורגולציה

הקמת פורום   -ייצוג עצמי 

 ארצי של מסנגרים

10 



 הלב פתוח לרווחה

דירות חדשות   20פתיחת 

 כשלוחות של מעונות  

 אישור פיצול סמלים

שדרוג תעריפים  

 הוסטלים ודירות  

הקמת ועדות היגוי  

 עירוניות

הקטנת קבוצות סיעודיים  

 במעונות

 הטמעת מודל תחכים  

 :פיתוח צוות

 ,אוריינטציה לחדשים

,  הדרכה לצוותים ותיקים

 סים"עוקבוצות 

 

 שיפור איכות הטיפול מעבר ממעונות לקהילה

שדרוג ועדכון תוכנת  

 פיקוח
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 הלב פתוח לרווחה

 פתיחת דירות חדשות

ביצוע מעשי של פיצול  

 סמלים

הדירות   שידרוג

וההוסטלים בהתאם  

 למודל החדש

דיירים   300העברת 

במהלך השנה  

ממעון לדיור  

 בקהילה

תוכניות אישיות מוכוונות  

 אדם

התאמת הפנימיות כנותני  

 שירותים יומיים לקהילה

העברת דיירים ממעונות 

 לקהילה
 איכות חיים והשתלבות

 (מהלך אגפי)הזדקנות 

המשך עדכון נהלים  

 וכתיבת נהלים חדשים

 כתיבת תדריכים

.  המשך פיקוח דיגיטלי

סיום סבב ראשון של כל  

 שאלוני הפיקוח  

תוכניות הדרכה  

 והעשרת צוותים

 

הפעלת מערכי דיור לקהילות  

,  עם התנדבות בצבא: ייחודיות

 ביישובים כפריים ועוד

 

 הערכה ורגולציה

השלמת הקמת ועדות  

היגוי ברשויות  

 ובמעונות

 ביצוע קורס מנהלים
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   בריאות

 

 

 

 5 -כנס בריאות ה•

 ביצוע פיילוט –ה "הזדקנות באוכלוסיית האנשים עם מש•

 התאמת סטנדרטים והנחיות לצוותים בקהילה•

 

 2016יעדים מרכזיים שבוצעו בשנת 



 2017יעדים מרכזיים לשנת 

   

 ה "אנשים עם משההערכות לטיפול בהזדקנות באוכלוסיית–  

 הרחבת פיילוט   

 העומס התרופתיהשימוש בתרופות והקטנת מיפוי 

 זיהומים  מניעת 

איוש משרות של אחיות במחוזות לצורך פיקוח בקרה 

פרויקט תיק ממוחשב 
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 תקצוב ותמחור
 2016הישגים עיקריים בשנת 

 דיירים 6מודל תעריף אחיד לדייר בדירה עד 

 

דיירים 18דיירים ועד  7-מודל תעריף אחיד לדייר בהוסטל מ 

 

 1:6.5שינוי קבוצות טיפול בסיעודיים 

 

 לדייר לחודש ₪ 300-בכ שים"למעשדרוג תעריף 

 

 90-150משרת אחות בפנימיות שגודלם בין  0.75תוספת  
 דיירים
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 2018-2017לשנת  תוכניות

             

 

   2017תכניות 

 

    המשך תהליך הקטנת מספר דיירים בקבוצות הטיפול בפנימיות 

 

     החלת תקנות חדשות בדירות ובהוסטלים 

 

    בנייה והפעלה של תקצוב אישי 
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