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 יהתאמת תכנית נט.חבר למצב הנוכח הנדון:

בהמשך לתכניות להרחבת המענים לאוכלוסיית מינהל מוגבלויות הנמצאים במסגרות הדיור החוץ ביתי, 

 בשיתוף מינהל מוגבלויות במשרד העבודה הרווחה והשירותים, מסגרות בקהילה ובבתים בתקופה זו

 .תהחברתיים אנו מציעים פעילות מקוונ

יכולה להוות כלי משמעותי בתמיכה חברתית, העברת מידע ויצירת פעילות פנאי לאנשים פעילות נט.חבר 

 עם מוגבלות דווקא בתקופה קשה זו. 

כלי משמעותי בתמיכה חברתית, העברת מידע ויצירת פעילות כולה לשמש בימים אלו ינט.חבר  כניתת

 נאי לאנשים עם מוגבלות.פ

 מענים שיכולה המערכת לספק בתקופה זו:

שמירה על קשרים חברתים עם אנשים שלא ניתן לפגוש, בין אם מדובר באנשי צוות אפשר מנט.חבר  .1

ן אם מדובר בקשרים בין אנשים ממסגרות שאינן ד, וביהנמצאים בבידורים מתוך המסגרות יאו בדי

 .שנסגרו בשל ההוראות החדשות(פעילות כרגע )כמו מסגרות פנאי 

הוראות משרד הבריאות ודרכי לאנשים עם מש"ה בנושאים כמו ערוץ להנגשת מידע  מהווהנט.חבר  .2

 .התמודדות

לשיתוף בחששות בפחדים, ומרחב להגברת תחושת עבור אנשים עם מוגבלות מרחב  מהווהנט.חבר  .3

 חיזוק החוסן. לתמיכה הדדית ול, תיותהקהיל

מסגרות הדיור אינן מאפשרות יציאת דיירים החוצה, ואינן מאפשרות כניסת מפעילי מרבית כיום  .4

יכול להוות נט.חבר  מצב זה יוצר צורך להציע עיסוק לדיירים לאורך מרבית שעות היום. – חוגים

 .שאיננו מחייב יציאה מהמסגרת או כניסת מפעילים למסגרת עיסוק פנאי עבור המסגרות

 בתקופה זו: וכנית להפעלת נט.חברת

 המערכת תתמקד בתקופה זו בהרחבת התכנים כך שיענו על שלוש צרכים מרכזיים:

המערכת תנגיש מידע חדשותי, הוראות משרד הבריאות, וערוצי תמיכה  –ערוצי מידע נגישים  .1

 .בנושאי הקורונה םרלוונטיי

פורומים שיעודדו תמיכה הדדית, ו פורומים לביטוי רגשותבמערכת  יצרנו –צרכים חברתיים  .2

באופן  פורום שיאפשר פעילות התנדבותית קהילתיתכן בין מסגרות, ו יצירת קשרים חברתיים

 להגברת תחושת הקהילתיות, החוללות העצמית, והשליטה במצב. –וירטואלי 

ומשחקים, נרחיב את פעילויות הפנאי במערכת כך שיכללו יותר נגישות למוזיקה  – הפגתיםצרכים  .3

 תחרויות, הצעות לפעילות גופנית וכו'
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 אוכלוסיות:

 הערכת זמנים תכנית פעולה ההאוכלוסיי

משתמשים 

קיימים 

במסגרות 

שממשיכות 

   .בפעילותן 

צוות נט.חבר פונה בימים אילו באופן יזום לכל  -

המסגרות, כדי לוודא שאנשי הצוות שתמכו 

זמינים במשתמשים בהפעלת נט.חבר עדיין 

לתפקידם, ולהציע להם את התכנים המותאמים 

 לתקופה זו.

במסגרות בהן אנשי הצוות שתמכו בנט.חבר אינם  -

זמינים לתפקידם, יאותר איש צוות חדש שיוכל 

לבצע את התפקיד, והוא יקבל הדרכה מרחוק 

, ותמיכה בתקלות ZOOMבאמצעות מערכת 

 .AnyDeskבאמצעות מערכת 

 מבוצע בימים אילו

משתמשים  .1

קיימים 

במסגרות 

 נסגרו בעת זו.ש

שים מ.  משת2

קיימים שיצאו 

מהמסגרות 

מסיבות שונות 

)חזרו לבתים, 

הוכנסו לבידוד 

 או אושפזו(

צוות נט.חבר יפנה למנהלי המסגרות, ויבקש  -

שיקשרו אותו למסגרות הדיור של המשתמשים, או 

 למשפחותיהם. 

במסגרות או בבתי המשפחות נבדוק האם קיימת  -

התשתית הפיזית ומישהו שיוכל לתמוך בהפעלת 

ציוד דרוש: מחשב, חיבור לאינטרנט, המערכת. 

 .ןרמקולים ומיקרופו

, ZOOMאם כן תינתן הדרכה  באמצעות מערכת  -

 .AnyDeskותמיכה בתקלות באמצעות מערכת 

ניתן לביצוע באופן מיידי 

 )בכפוף לאישור המשרד(

. מסגרות 1

חדשות 

שממשיכות 

בפעילותן לפי 

הוראות משרד 

הבריאות 

מעוניינות ו

להצטרף 

 .רלנט.חב

. אנשים עם 2

מש"ה 

המתגוררים 

בבתי 

משפחותיהם 

ומעוניינים 

 על המסגרות או המשפחות להיות מצוידות ב: -

 .ןמחשב, חיבור לאינטרנט, רמקולים ומיקרופו

על המסגרת להציע איש או אנשי צוות שיעבור  -

הדרכה ויתמוך בשימוש במערכת. במשפחות צריך 

להיות בן משפחה המתגורר בבית ויתמוך בשימוש 

 במערכת.

, ZOOMהדרכה תינתן מרחוק באמצעות מערכת  -

 . AnyDeskותמיכה בתקלות באמצעות מערכת 

 

ניתן לביצוע מיידי )בכפוף 

והפצת המידע על לאישור 

 המשרד( ידי
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להצטרף 

 לנט.חבר.

 

 מתנדבים ותרומות:

הדרכה אנחנו נוכל להכשיר אותם באמצעות המיומנים בשימוש במחשב אם ימצאו מתנדבים  -

 מרחוק לתמיכה במסגרות.

בעריכת וידאו נוכל להיעזר בהם יצירת תכנים לאתר. שוב בעבודה  אם ימצאו מתנדבים המיומנים -

 מביתם ומבלי להיפגש.

ורמקולים( ואנשים שיוכלו לשנע אותם לבתי  םמיקרופוניאם ימצאו תרומות ציוד )מחשבים,   -

המשפחות או המסגרות שאין בהן מחשבים ניתן יהיה ליצור חיבור אינטרנט דרך הטלפונים, 

 למסגרות ולמשפחות בהן אין ציוד מחשבים.  ולהרחיב את המענים

 מעיין 0543444307בטלפון  נוספיםרטים פ

 

 

 בברכה,

 מעיין גולדהירש                   

 נט.חבר מנהלת מיזם                          

 

   

 


