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"בית קהילתי בכפר"

החזון( :זמני)

מולדת היא קהילה של כל תושביה ,בכל הגילאים ובכל המצבים.
מולדת תדאג לתושביה בימי מחלתם ובימי זקנתם ומתוך דאגה זו מקימה את
"בית קהילתי בכפר"
בית שייתן מטריה של יעוץ טיפולי וסיעודי לכל תושבי מולדת
בית שיאפשר טיפול במסגרת הקהילה ככל שיינתן גם במצבים של אי תפקוד עקב בעיות רפואיות-
גופניות ונפשיות.
בית בו האדם יוכל לסיים את חייו קרוב למשפחתו בתוך הקהילה.
ומשמו נגזר אופיו :בית חם ומשפחתי שיהיה חלק מהקהילה ,פתוח ומזמין,
יאפשר קשר אינטימי חברי בין יושביו ,מעורב בחיי הקהילה ופעילויותיה.
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למה בית שכזה?
מבדיקות שערכנו עיקר ההוצאות בבית סיעודי (כ  82%הם על המטפלים) ולכן ניסינו לחשוב איך
אנחנו עוקפים את ההוצאה הזו .ועלה הרעיון למודל שבו העובדים הזרים יהיו המטפלים שבהוצאה
סבירה נותנים טיפול של  24שעות ביממה.
החלטנו להמיר את הבית הסיעודי בדירות להשכרה – לצורך העניין דירתו של "המטופל".
(בבית רעות  6דירוניות כאלה)
בשיחות עם אנשי היחידה להמשך טיפול ומיכל נפתלי מחברת "צבר" הנותנים תמיכה בבית .הבנו
שזה אפשרי מבחינה סיעודית/רפואית.
גם בבדיקה במועצה התברר שלא צריך אישור או רישיון מיוחד.
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למי זה מתאים?
 .1לבן משפחה המטופל ע"י עובד זר בביתו אך בני המשפחה נמצאים רחוק ואינם פנויים לטיפול
והשגחה ומרגישים חוסר שליטה.
 .2לאדם שמטופל בביתו ע"י עובד זר וחלה הידרדרות במצבו הפיזי והגופני ,דרושה הנחייה הדרכת
ותמיכה לעובד הזר שלפעמים נבהל מגודל האחריות .

 .3לאדם המרגיש בודד -נמצא כל היום בבית עם העובד הזר (לפעמים אפילו אין שפה משותפת),
זקוק לחברה ,לקשר עם הסביבה,...
 .4לאנשים שעדיין לא זקוקים לעזרה של  24שעות ביממה וצריכים רק עזרה של כמה שעות ביום אך
כל הנ"ל נכון לגם גביהם. .

 .5לתושבי המקום שהוריהם זקוקים לעזרתם ונמצאים רחוק -יהיה מקום להביא אותם.
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מה אנו מציעים –
.1בית לחיים – לאלו שייבחרו לשכור במקום(בית רעות) דירונת ולחיות בה עם עובד זר ,עלות שכר
הדירה ,עובד זר או עזרה אחרת על חשבון המשתכן .מי מאנשי צוות מקצועות הבריאות יעזרו לאדם
או משפחתו לבחור את העזרה המתאימה.
.2סל שירותים מודולרי הניתן לרכישה על פי הרצון ,הצורך והעניין:

 מעקב הדרכה וטיפול רפואי וסיעודי
 פעילויות תעסוקה ויצירה מותאמת ע"י אנשי מקצוע
 פעילות חברתית/תרבותית בחלקן כחלק מפעילות הקהילה
 הפעלות וגירויים באמצעות תרפיות שונות
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.3מרכז ידע ותמיכה בנושאי בריאות האדם בכלל ובריאות הזקן בפרט.
• שירותי ייעוץ ותמיכה של מקצועות הבריאות כמו – רופא/ה ,עובד/ת סוציאלי/ת ,פיזיותרפיה ,אחות,
דיאטנית ,קלינאי תקשורת ועוד .חלק מתמיכה זו תעשה על ידי אנשי המרכז וחלק ע"י מוסדות כמו
היחידה להמשך טיפול ,מרפאות ומכונים של קופות החולים ,אתם נהיה בקשר הדוק ונסייע
בהתקשרות אתם.
• שרותי מידע ועזרה בכל הקשור בעובדים זרים ותמיכה לעובדים הזרים.
• השירותים ב"בית הקהלתי" יוצעו לאנשי מולדת שחיים בביתם עבור תשלום/מנוי על פי
בחירה.
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הטיפול בדיירים.-
המשפחה והדייר בעזרת צוות הבית  ,יחליטו על המטפל האישי ויישאו בעלויות.
אנשים שזקוקים לסיוע בכל פעולות החיים למשך כל שעות היממה ,יטופלו ע"י עובדים זרים ,אישיים.
אנשים שזקוקים לעזרה חלקית-יבחרו ביחד עם צוות הבית את סוג העזרה לה הם זקוקים ,ישכרו את
העובדים ויממנו אותם.
מנהלת -במשרה עליה יוחלט ,תהיה אחראית לטיפוח הפעילות השוטפת ,לאחזקת הבית לקשר עם
השטח ועוד...
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אחות-במשרה עליה יוחלט ,תבצע אבחון סיעודי ,תשתתף ותתערב בניהול הטיפול בדיירי הבית.
תקשר בין הדייר משפחתו והמטפלים ממקצועות הבריאות-רופא משפחה ורופא מקצועי,
פיזיותרפיסט ,מרפאה בעיסוק ,קלינאי תקשורת  ,היחידה להמשך טיפול ,הוספיס בית וכו' ,תדריך
ותפקח על ביצוע המטלות הטיפוליות ע"י המטפלים והמשפחה ,תסייע בפתרון לשאלות ולבעיות
שיתעוררו.
מערך זה יעמוד גם לרשות דיירי הפריפריה שנשארו בביתם.
אנו מקוות שחלק גדול מהעבודה תוכל להתבצע ע"י תושבי מולדת מה שיגרום למקום להיות
באמת חלק מהקהילה ,וגם יוזיל את ההוצאות .
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מצבי חולי מסובכים לטיפול –
קיימת שאלה הנשאלת תמיד בעניין "מקרים סיעודיים מסובכים" בהם אולי לא נוכל לטפל בבית כי לא
נוכל לתת מענה לצרכים הגופניים או הטיפוליים.
כיום אפשר לקבל תמיכה ואביזרים לטיפול בית באנשים שבעבר לא יכלו להישאר בביתם כמו היחידה
להמשך טיפול ,ביקורי בית וקשר ישיר עם חברה שמספקת שירותי הוספיס בית .כמו קניית אביזרים
לטיפול עם החזר כספי ממשרד הבריאות .לכן לדעתנו נוכל לתת מענה לרוב הצרכים הטיפוליים לרוב
האנשים .עלינו לקחת בחשבון שיהיו אנשים או משפחות שיבחרו אחרת או שנמליץ על דרך שונה

מתוך חזון "צבר" חברה המספקת שירותי הוספיס בית.
"נעשה ככל שניתן בכדי לאפשר לאנשים לקבל טיפול רפואי בסביבתם הטבעית-בבית,

כפי שהם זכאים לו"
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מיהו צוות ההיגוי
מרכזת :אסתר מרק
יועצות שלא מצוותות בינתיים :טלי שמש ,מיכל נפתלי
צוות הכנת תכנית טיפולית :עדנה פרומן ,אורית שחף ,ענבר לשם ,ענת מונדר ,מיכל ירון ,שירי רודוי
צוות הכנת תכנית תעסוקתית :רינה סלע ,אסתר כהן ,אהובה מאס ,רוני אליאס ,רינת כהן
צוות הכנת רשימת מטפלים שונים ותימחורם :עדיין לא נקבע
צוות לבדיקת העבודה מול היחידה להמשך טיפול ו"צבר" הוספיס בית :עדיין לא נקבע

בדיקות מול גורמים ממשלתיים ,הכנת תכנית שווקית/עסקית  :אסתר מרק
שיפוץ ,בנייה -עמוס דותן
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ומה נותר לכם לעשות
מצורף שאלון שנשמח אם תענו עליו יעזור לנו לדעת התכנות הפרוייקט
לחצו כאן וענו

