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לבתי אבות ומעונותמדיה -ניו
מכניסים חיים וחוויה טיפולית  ' ממואפ'מדיה של -בעזרת מערכות הניו

.לצוות ולבני המשפחה, תורמים לשדרוג ולשינוי חיובי לדיירים-חדשה 

מערכות מידע ותקשורת במעגל סגור-

ומסכים גדולים בשטחים המשותפים  ( בכל מצבי התפקוד)מדיה אישי לכל דייר -מסך ניו

מדיה בבית האבות ולצוות -מחוברים למערכת ניהול ועדכון אחת המאפשרת למנהל הניו

.   הווי מהמחלקה ותוכן אישי המותאם לכל דייר, אירועים, פעילות, המטפל להציג סדר יום

אלה  מפתיעה כבר לא שאלה זאת ?  ...הייטק בבתי אבות

המשך משבר  לנוכח אלו בהדרגה בימים מציאות המתרחשת 

הטיפול האינטנסיבי -חדשים הקורונה והתמודדות עם אתגרים 

והרציף והדאגה לדיירים לא מסתיימים לעולם ולכן אתם צריכים  

שיכניס חיים וחווית  , טכנולוגי, חדש' שובר שוויון'יותר מתמיד 

טיפול חדשה למוסד שלכם ויתרום לשינוי המיוחל הדרוש היום  

.במציאות המורכבת של בתי האבות ומוסדות האשפוז בישראל

הם שובר השוויון שאתם צריכים ' ממואפ'מדיה של -מערכות הניו

המאפשרים לכם בהשקעה קטנה יחסית לשדרג את אופי וטיב  

שדרוג שיכניס אתכם לעולם המחר בו  –הטיפול שאתם מעניקים 

משלבים טכנולוגיות חדשות גם לאוכלוסיות המתקשות בשימוש  

.באמצעים דיגיטליים ומתקשים להתרגל לשינויים באורך החיים

מדיה בחדרה של דיירת  -מסך הניו

בית אבות סיעודי  ', בית השמש'ב

.ברעננה' עמל'מקבוצת 



לא דורשות מכם השקעות גדולות ולא העסקת אנשי  ' ממואפ'מדיה של -מערכות הניו

בכך שהוא הופך כל מטפל מקצועי  ' ממואפ'היתרון של . הייטק ודיגיטל לתפעול המערכות

.מדיה בהכשרה קצרה ותורם במישרין לחוויה וסיפוק בעבודה-בבית האבות למטפל ניו

!הופכים כל בית האבות לבית חלומות-

שבאתי לבקר את אבא שלי  "-ההמצאה הוא אבי הצורך 

הוא לא זכר איזה יום היום , בבית האבות בו הוא התגורר

הוא גם  . הוא היה מבולבל ומבויש, ומה הוא עשה בבוקר

.  לא ידע להגיד לי איזה פעילות יש עכשיו ובערב לדיירים

הדבר נמשך מספר שבועות שהיו מאוד מתסכלים עבורי  

ונתן את הטריגר להמציא מסך חכם שכל הזמן יציג עבורו  

".  את כל המידע שהוא צריך בכדי לשוב להיות פעיל ועצמאי

כך מספר רוני אפשטין שביחד עם אשתו אסנת הקימו את 

והמציאו ופיתחו במשותף עם צוות מומחים ' ממואפ'מיזם 

מדיה החדשות שחלקם כבר מותקן באופן  -את מערכות הניו

.רשתות דיור מוגן ובבתים פרטיים רבים, פרטי בבתי אבות

מדיה האישית לכל דייר בבית אבות כוללת -מערכת הניו

ליד  ' ברקן'המותקן עם זרוע ' אינץ32מסך חכם בגודל  

.  המיטה בחדרו של הדייר ואינו מפריע לשותף השני בחדר

כל מסך הוא אישי ומציג לדייר לאורך כל היום שפע מידע  

כל . לתפקוד וליכולת הקוגניטיבית שלו, המותאם לאופי

.הפעילויות והאירועים מוצגים במסך צורה בולטת ונגישה

אך כל  קשה להאמין –שיא השכלול ללא צורך בתפעול 

לא דורשות מהדייר את ' ממואפ'מדיה של -מערכות הניו

הצורך בלימוד ותפעול של המסך החכם המותקן בחדרו  

שהוא אוטונומי ואוטומטי לחלוטין ופותח במיוחד לאנשים  

ללא רקע או יכולת טכנולוגית ולאנשים החשים פחד מפני 

המסך האישי הוא מסך טלוויזיה מוכר . טכנולוגיה חדשה

.וחביב שכל דייר מכיר והשתמש בכזה באופן פרטי בעבר

-'רצף המחלה'ו' הזקנהרצף 'מסייע לאורך כל ' ממואפ'

מתפקדים ולדיירים חולים וכאלה שחלה  ומתאים לדיירים 

אצלם ירידה קוגניטיבית קלה כקשה ואף דמנציה בכל 

מדיה  -דייר מותאמת תכנית הניולכל . השלבי המחלה

החוגים והפעילות בהם הוא משתתף , עבורו ולפי צרכיו

בית  מדיה של -צוות הניו. ולפי התחביבים ואורך חייו

ומשנים  מעדכנים , מתאימיםבני המשפחה האבות בעזרת 

הבריאותי או  מדיה בהתאם למצבו -את תכנית הניו

עדכון המידע מתבצע מהמחשב של  . הדיירשל הקוגניטיבי 

מדיה בבית האבות השולט בקלות בכל מסך  -אחראי הניו

ואלי בשילוב  'אישי ומסכים המשותפים ויוצר בקלות תוכן ויז

.סרטים ואלבומי תמונות אישיים, שירים, של מוסיקה

הדיירים

(המשתמשים)

מדיה -צוות הניו

(העורכים)בארגון 

בני המשפחה  

(המבקרים)
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למיזמים בעלי פוטנציאל  ' הכוורת'בוגר תכנית , מיזם חברתי טכנולוגי מכפר סבא–ממואפ 

מדיה  -מערכות הניו. וינט'מיסודם של קרנות הביטוח הלאומי והג, גבוה לחולל שינוי בתחומם

ימים אצל אנשים מבוגרים רבים בכל  30,000-מסייעות כבר למעלה מ' ממואפ'האישיות של 

רחבי ישראל וסייעו למשפחות רבות לצלוח את תקופת הקורונה המאתגרת והבידודים הרבים  

מערכות אלו גם מותקנות אצל דיירים ברשת מגדלי  . ואפשרו להמשיך ברצף הטיפול והביקור

.רעננה ועודפאלס, בית השמש, מעונות שער מנשה, בית בלב, משען, בית בכפר, הים התיכון

:לפרטים נוספים ותאום פגישת אפיון
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