
לדיירים בדיור מוגןמדיה -ניו
במהירות ובהשקעה קטנה ניתן לשדרג את איכות החיים של הדיירים 

.IoTהכוללת מסך חכם וגלאי ' ממואפ'מדיה של -בעזרת מערכת הניו

קיים לבית חכםהופכים כל בית -

בכל דירה ולהיות  AgeTechמצפים מכם לשלב טכנולוגיות , העולם משתנה במהירות

היא בדיוק הפתרון שאתם  ' ממואפ'מדיה של -מערכת הניו. מתקדמים ומתוחכמים יותר

.צריכים היום המצעיד אתכם למחר ולקדמה ונותן מענה מלא לאתגרי תקופת הקורונה

ולבני הגיל השלישי הדירה  "... ביתו של האדם הוא מבצרו"

שלהם בדיור המוגן היא הזהות העצמית והמקום לפרטיות  

מחקרים רבים קובעים שהזדקנות בריאה היא  . ולעצמאות מלאה

וככל שהגיל עולה כך השעות  Aging in Placeהזדקנות בבית 

זאת הסיבה שאדריכלים ומתכננים רבים  . בבית הם רבות יותר

להתאים  , משתלבים בהדרגה בתכנון ביתם של בני הגיל השלישי

.עבורם דירות שיתרמו לזקנה בריאה ולמגבלות הגיל

,  Uxמדיה -וניוBiבינה עסקית , כמומחים בתחום מערכות מידע

רתמו בני  , בהורים מבוגריםCaregiversוכמטפלים העיקריים 

הזוג אסנת ורוני אפשטין את כל ניסיונם העשיר בהייטק לפתח  

מערכת ייחודית ומקורית שתעמוד באתגרי הזקנה ותיתן מענה  

.נרחב למגוון צרכים הייחודיים והמאתגרים של בני הגיל השלישי
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,  של דני' מדיה של ממואפ-מסך הניו

מאפשר לו להיות עצמאי ופעיל  

.לאורך כל היום



מקושרת לאינטרנט בדירתו של הדייר ומאפשרת לצפות' ממואפ'מדיה של -מערכת הניו

ליהנות ממגוון תכנים ותכניות בהתאמה, היום ובמידע אישי המותאם עבורו-ולהתעדכן בסדר

כל זאת ללא צורך בהפעלה –ל "אישית ולזכות בביקורי בית וירטואליים גם מהילדים והנכדים בחו

.כל המידע מתעדכן ומוצג עבורו בצורה מונגשת ואוטומטית לחלוטין, כיבוי והדלקה, של המסך

!כבר היום ... במחרלהשקיע -

גם ובעיקר לבני הגיל השלישי שלא תמיד  "... ידע הוא כוח"

לסלולר ולכל ההמצאות , יכולים או רוצים להתחבר למחשב

החדשות והמגניבות בתחום הדיגיטל שהם רואים אצל  

ישנם מבוגרים המתקשים בקריאה או בהבנה . הנכדים

עבור כולם תכננו  . וישנם מבוגרים עם בעיות זיכרון ושכחה

מידה  -הניוופיתחנו במיוחד ובהתאמה מלאה את מערכת 

המותקנת בבתים רבים בישראל  ' ממואפ'של האישית

.יומית של מבוגרים רבים-ומסייעת להתנהלות היום

להתקנה  מדיה קהילתית -ניובמקביל פתחנו מערכת 

כל ארגון מקים בעצמו את  . רשתית בדיור מוגן ובתי אבות

ורוכש  Eco System-בשיטת הIn houseמדיה -מערך הניו

כך  . רק רישיונות על פי מספר ההתקנות' ממואפ'ממיזם 

יכול כל ארגון במהירות וביעילות להתקין מערכות ניו מדיה 

בעשרות דירות בכל שבוע ולחבר אותם למערכות המידע  

הודעות  , הרצאות, חוגים, לאירועי התרבות, של הארגון

,  וחודשית ואף לאם הבית-שבועית-תכנית יומית, ושינויים

.וכמובן לכל בני המשפחה... הנהלה, תחזוקה, מרפאה

–ט טכנולוגי 'הוא לא עוד טלוויזיה או גדג' ממואפ'
המותקן  ' אינץ32מדובר על מסך חכם ועצמאי בגודל 

י צוות האחזקה שלכם  "במקום מרכזי ובולט בכל דירה ע

המסך נועד ומשמש אך  . בעזרת מתקן תליה או זרוע ברקן

נשאר דולק לאורך כל היום ומחבר , מדיה-ורק לתכנית הניו

את הדייר לכל המידע הנדרש בכדי לנהל חיים מעניינים 

מסייע בהתמודדות בבדידות ומאפשר לכם ולבני  , ופעילים

.המשפחה לבקר אותו בעזרת ביקור הבית הווירטואלי

ומתאים לדיירים  -'הזקנהרצף 'מסייע לאורך כל ' ממואפ'

בריאים ולדירים  שחלה אצלם ירידה קוגניטיבית קלה  

'  ממואפ'שיתכן . כקשה ואף דמנציה בכל השלבי המחלה

יסייע לכם להשאיר את הדייר זמן נוסף בדירתו לפני מעבר  

לכל דייר מותאמת . למחלקה סיעודית או הכנסת עובד זר

החוגים והפעילות בהם  , מדיה עבורו ולפי צרכיו-תכנית הניו

מדיה  -צוות הניו. הוא משתתף ולפי התחביבים ואורך חייו

של הדיור המוגן בשילוב בני המשפחה מתאימים ומשנים  

מדיה בהתאם למצבו הקוגניטיבי של הדייר  -את תכנית הניו

מתפקד ופעיל ועד מצבים , עצמאי, החל משלב היותו בריא

.של טיפול פליאטיבי והוספיס בית

, מידע, ידע: ניו מדיה

,  תקשורת, חוויה, תוכן

והכל , וקהילהסביבה 

דיגיטלית אחתבאריזה 

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

MemoAppמיזם ממואפ , אסנת ורוני
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