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מודל
השירות

עקרונות מנחים

תפיסת ההפעלה

השירות נועד לספק טיפול רפואי סיעודי וטיפול של מקצועות הבריאות לסיעודיים  

,  18-65בגילאי , השירות מיועד לסיעודיים צעירים. צעירים ולהוות עבורם בית

מסיבות  , שמצבם הרפואי אינו מאפשר להם לשהות במסגרות אחרות ושאינם יכולים

.להמשיך ולגור בביתם, שונות

ואוטונומיהבחירהעידוד1.

וזמיניםמותאמיםוטיפולבריאותשירותי2.

ארוךלטווחמלאיםחיים3.

החוץעםקשר4.

(ח"בירישוימגבלתתחת)ביתיתבאווירהמותאמתסביבה5.

נהליםעלשמירהכדיתוךגמישות6.

בית חולים קהילתי= חוליםמסגרת באווירה ביתית ברישוי של בית 

טיפול  , פנאי, עיסוק)לכל דייר תכנית אישית מותאמת המקיפה את מכלול התחומים 

(.  מקצועות בריאות–סיעודי –רפואי 

מכך ייגזר סדר היום הכללי . לכל דייר סדר יום אישי בהתאם להעדפותיו ורצונותיו

.של המסגרת

תהליכי העבודה ייבנו בהתבסס על נהלי משרד הבריאות ומתוך תפיסת ההפעלה  

המשלבת בין הדרישות המקצועיות לבית חולים לשגרה היומיומית של הדיירים  

.הכוללת את תחומי החיים השונים

מטרת השירות
ואוכלוסיית היעד



מודל
השירות

מודל השירות
:חוליםשירות הנובע מרישוי של בית 

.  הסיעודיים ושרותי מקצועות הבריאות יסופקו בתוך המסגרת, השירותים הרפואיים

(.'רופאים מומחים וכד, בדיקות)באחריות המסגרת לדאוג לשירותי רפואה נוספים 

תפקודי ועל פי תכנית אישית  –השירותים יינתנו לכל דייר בהתאם למצבו הרפואי 

.שתיבנה בכל מקצוע ובצוות רב מקצועי תוך ראייה כוללנית של צרכיו

קלינאות, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, תזונה, סיעוד, רפואה: שירותי הבריאות שיסופקו

.רוקחות, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, תקשורת

.ייבנו תהליכי עבודה מקצועיים ורב מקצועיים. בתקן, י אנשי מקצוע"השירותים יסופקו ע

:ביתיתהניתן באווירה שירות 
תוך קיום שגרת חיים קבועה של סדר יום  , חיי הדיירים יתנהלו בדומה לחיים בקהילה

.בצד חיי חברה ומשפחה, ועיסוקים

הן ביוזמות המכניסות את הקהילה  , המסגרת תתמוך בקשר של הדיירים עם הקהילה

.למסגרת והן ביציאה של הדיירים לפעילויות מחוצה לה

.פעילויות פנאי וחברה, פעילויות תעסוקה והעשרה, טיפול אישי: שירותים שיסופקו



מודל
השירות

מודל השירות

מסגרות2פיילוט ל 

אחת במרכז ואחת בפריפריה

:מבנה המסגרת

:  פונקציות מרכזיות מבחינת חיי היום יום של המטופלים3במסגרת יהיו 

בנוסף להן יש פונקציות משקיות תפעוליות  . עיסוק וטיפולים, פנאי, מגורים

תוך עמידה  , קיימות גמישות בתכנון. 'חדרי צוות וכד, כגון מטבח

.בסטנדרטים בסיסיים שהוגדרו



מודל
מודל המכרזמכרזי

מכרז פומבי דו שלבי

לא רק מתחום  )פתיחת השוק לספקים חדשים תנאי סף המאפשרים
( הסיעוד הגריאטרי

מבנה+מתודולוגיה+מסגרת מנהל+מציענסיון–איכות 

חלוקה לאשכולות גאוגרפיים



מודל
מנגנון תמורה מכרזי

אשכול  )גמיש 
(ענבים

:מנגנון משולב

חלק תוספתי גמיש + תמורה עבור בסיס 

תמריצים

:אופן התשלום

לתקופת התארגנות( אבני דרך לתשלום)מנגנון תשלום מתפתח 



מודל
כלים של מדריך  מכרזי

הרכש החברתי 
המכרזיבמודל 

אפשרות לחלף ערבות

התארגנותלאפשר תקופת –אבני דרך לתשלום 

(עוגה)יצירת גמישות במתן שירות 



מודל
שילוב כלכלה  מכרזי

התנהגותית
הרחבת שוק מציעים פוטנציאליים

הארכת תקופת ההתקשרות  

מדידה/ספקיםעפפגישות תקופתיות –מבצע ערך לספק /יצירת מוניטין

מתן גמישות במתן השירות



לקראת  
פריצת דרך במודל  פרסום

המכרזי
( עוגה לחלק מהשירותים)מתן אפשרות לגמישות במתן השירותים 

והתאמת חוזה גמיש המאפשר מנגנון הפעלה כאמור

ניהול התקשרות  

מודל תמורה גמיש

(אבני דרך)תשלום מתפתח מנגנון 

שילוב כלכלה התנהגותית



מודל
מכרזי

פרקים מיוחדים  
במכרז  

העברה בין הספקים

מדידה

SLAופיצויים מוסכמים

ביטול הסכם

(אופציה להוספת תמריצים, הרחבת התקשרות)גמישות בהסכם 

מהספקיםקבלת מידע 



!בהצלחה


