להתייעצות עם עובדת סוציאלית ללא עלות חייגו0723944339 :

סטנדרט חווית שירות
לדיור בגיל השלישי

טווחי מחירים בתי אבות ופתרונות דיור לגיל השלישי
גולד פקטור מביאים לכם מדריך מקיף על מחירי בתי אבות ופתרונות דיור נוספים לקהלים מבוגרים
בעזרתו תוכלו לקבל הערכה כללית למחירים עבור בתי אבות סיעודיים ,בתי אבות לעצמאיים ובתי אבות לתשושי נפש .כמו
גם מציע לכם בתי אבות לדוגמא מכל קטגוריה ישירות מהשטח ובתאם לתקצוב משרד הבריאות.

טווחי מחירים בתי אבות סיעודיים
גולד פקטור אשר מעורבת ישירות בתודעת השירות של בתי אבות ופתרונות דיור לגילך השלישי חושפת בפניכם את מחירי השוק ישירות
מהשטח.
טווח המחירים המוצג מטה של שירותי דיור במחלקה סיעודית לחודש תואם את תעריפי תקצוב של משרד הבריאות ומחירי השוק בענף
גריאטריה סיעודית.
המחירים מתייחסים לתשלום באופן פרטי בלבד!
*לבדיקת זכאות לסיועה בהשתתפות של משרד הבריאות (קוד) לחץ כאן

מחירים לחדר של שלושה דיירים במחלקה סיעודית₪ 16,500 - ₪ 13,000 .................................
לינקים לבתי אבות בקטגוריה
בית אבות הדסים בית אבות המבריא בית אבות ויצו בית יפה לגיל הזהב בית אבות תפארת אבות בכפר

מחירים לחדר של שני דיירים במחלקה סיעודית₪ 19,000 - ₪ 13,500 .....................................
הקליקו לרשימת כל בתי האבות בקטגוריה הסיעודית

מחירון לחדר פרטי במחלקה סיעודית₪ 24,000 - ₪ 17,000 ..................................................
לינקים לבתי אבות בקטגוריה
בית אבות קדימה בית אבות שלוה בית אבות ויצו בית אבות ליצ'ק בית אבות הדסים בית שאן בית אבות
שבעת הכוכבים בית אבות מול כרמל

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

טווחי מחירים בתי אבות לתשושי נפש

טווח מחירים של שירותי דיור במחלקה לתשושי נפש לחודש בהתאם לתעריפי תקצוב של משרד הבריאות ומחירי השוק בענף גריאטריה
סיעודית.
המחירים מתייחסים לתשלום באופן פרטי בלבד!
*לבדיקת זכאות לסיועה בהשתתפות של משרד הבריאות (קוד) לחץ כאן

מחירים לחדר של שני דיירים במחלקה לתשושי נפש₪ 21,000 -₪ 14,000 .............................
הקליקו לרשימת כל בתי האבות בקטגורית לתשושי נפש

מחירים לחדר פרטי במחלקה לתשושי נפש₪ 28,000 - ₪ 17,000 ........................................
לינקים לבתי אבות בקטגוריה
בית אבות מול הכרמל בית אבות קדימה בית אבות בית דגן בית אבות עטרת רימונים

להתייעצות עם עובדת סוציאלית ללא עלות חייגו0723944339 :

סטנדרט חווית שירות
לדיור בגיל השלישי

טווחי מחירים לבית אבות עבור עצמאיים /תשושי גוף

טווח מחירים של שירותי דיור במחלקה לחודש בהתאם לתעריפי תקצוב של משרד הרווחה ומחירי השוק בענף הגריאטריה.
המחירים מתייחסים לתשלום באופן פרטי בלבד! לבדיקת זכאות לסיוע בהשתתפות של משרד הרווחה (הועדה) לחץ כאן( .לינק למשרד
הרווחה )

מחירים לחדר זוגי במחלקה לתשושים /עצמאים₪ 15,000 - ₪ 8,500 ....................................
מחירים לחדר פרטי במחלקה לתשושים /עצמאים₪ 18,000 - ₪10,500 ..................................
הקליקו לרשימת כל בתי האבות בקטגורית תשושים/עצמאיים

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

טווחי מחירים למחלקה תומכת במסגרת דיור מוגן

טווח מחירים של שהות במחלקה לדיור תומך במסגרת דיור מוגן בהתאם למחירי השוק בענף דיורים מוגנים.
המחירים מתייחסים לתשלום באופן פרטי בלבד! ללא השתתפות מצד גורמים ממשלתיים ( .משרד הבריאות /משרד הרווחה)

מחיר לחדר זוגי₪ 17,800 -₪ 14,000 ..........................................................................
מחיר ליחידה פרטית₪ 21,000 -₪ 17,000 ....................................................................
*המחירים כוללים מע"מ
יש לשים לב שישנם הוצאות נלוות אשר לא כלולים במחיר כגון
מוצרי ספיגה – ישנם בתי אבות אשר סכום בעבור מוצרי ספיגה מגולם במחיר החודשי וישנם בתי אבות אשר גובים תשלום נפרד על מוצרי
הספיגה בהתאם לצריכה
הסעות באמבולנס /ליווי איש צוות לנסיעות מחוץ לבית האבות /שירותי מספרה
מרכז מידע שלנו עומד לשירותכם על ידי מומחים בתחום בכל נושא המימון ומיצוי זכויות

