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ומנגיש את כל מרכז ש מיזם ,"ההורים" / 2021 רזי, ארה"ב ותל אביב, ישראל, מאי,ניו ג'

אתר משיק היום רשמית את , רוחקיםהמהמידע ש'ילדים' צריכים כדי לעזור להוריהם 

כספק פתרונות לקהילות  פעילות המיזםהרחבת ת אמאפשר  . האתרהאינטרנט

   הישראליות בכל העולם.

נתקלים בהם  שבני משפחהותשובות לשאלות מציג פתרונות מרכז מידע ו אתר המיזם 

וידאו של  יתספריניתן למצוא באתר ומפגשים מקוונים  המיזם מארח ,בנוסף. יומיום

נהנים מהנחות ומבצעים בקניות, רשומים  ם. חבריבנושאים רלוונטיים מומחים הרצאות

.בישראל ובחו"ל שירותים וייעוץ  

! כל זה ללא עלות   

הברית. ליתי היא חוקרת ישראלים שחיים בארצות אח ואחות את המיזם ייסדו ליאור וליתי הרמתי, 

ליאור הוא יזם, איש הייטק וממציא.  לפני מספר שנים התחילו  .בתחום מדעי הים ופעילה בנושאי סביבה

השניים לטפל בהוריהם המזדקנים בארץ וגילו שהצרכים רבים, מגוונים ולפעמים לא קלים להבנה. 

קביעת תור לרופאים וקבלת מידע  – הקשיים קיימים בכל מקום אך הם כפולים ומכופלים כשגרים רחוק

, הבנה ומימוש זכויות, העסקת מטפלים, הזמנת עזרה משפטית ,קופת החולים, ניהול חשבונות בנקמ

תיקונים לבית, הזמנת מצרכים ואוכל מוכן, הזמנת מוניות, קניית תרופות ועוד ועוד. במהלך השנים צברו 

שאלות מוצפת בקשרים עם נותני שירותים בארץ. "מצאתי את עצמי ו בנושאים אלו ידע רב ליאור וליתי

חברים של חברים ובקשות עזרה בטיפול בהורים שבארץ" אומרת ליתי "קבוצת הפייסבוק  ,חבריםמ

שפתחתי צברה אלפי חברים תוך זמן קצר, מה שהראה לי שבנוסף למי שאני מכירה, יש ישראלים רבים 

  ים ומחפשים מידע, עזרה ותמיכה".ברחבי העולם שמתמודדים עם הקשי

 התובנות הללו הם שהובילו להולדת המיזם, שמטרתו לרכז מידע רב ככל האפשר במקום אחד. 
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מידע קיים באינטרנט", אומר ליאור, "אבל צריך לחפש באתרים רבים ושונים ולא תמיד יודעים מה המון  "

מידע רב מיועד לתושבים החיים בישראל,  וישראלים . בנוסף, , ומה אמיןקיים ומה צריך לשאול או לחפש

כגון:  אך מעשית מובילות למבוי סתום ,שחיים בחו"ל צריכים להתמודד עם בעיות שהן לכאורה קטנות

נשמע טרוויאלי, אבל הקוד יכול להשלח רק למספר  –קבלת קוד באס.אמ.אס כדי להכנס לאתרים שונים 

יסי אשראי ישראלים או תשלום דרך אפליקציה שאינה נגישה ספקים שמקבלים רק כרט. טלפון ישראלי

.  אנחנו מתמקדים באתר במציאת ועודישראלי שאינו מתאפשר מחו"ל  מחוץ לארץ. חיוג למספר כוכבית

פתרונות חדשים לבעיות הללו וריכוז מידע אמין ובדוק, ובנושאים שרבים לא מודעים לחשיבותם, כמו 

". תייפוי כח מתמשך ומימוש זכויו  

באתר מאפשר לכל משפחה למצוא את השירות מופיעים ההמגוון הרחב של נותני שירותים וספקים 

 :גוןכהנכון לה במגוון תחומים 

 ייעוץ משפטי •      ניהול תיק רפואי •    מימוש זכויות •

 שירותי תקשורת • שירותי רפואה שמגיעים הביתה •    שירותי מוניות •

  העסקת מטפלים ישראלים וזרים •     תחזוקת נכסים  • משלוח אוכל ומתנות •

הדגש הוא על מידע מאומת, אמינות ושירות יעיל. לשם כך אנחנו גם מבקשים מחברי הקהילה לכתוב 

 ביקורות ולדרג נותני שירותים וספקים.  

אנשי מקצוע רבים שמהווים וועדה מייעצת ועונים על שאלות של חברי הקהילה אם המיזם מלווה ע"י 

במקביל, אנו מארחים מומחים בנושאים שונים במפגשים מקוונים, שניתן באתר או באופן אישי. 

פעמיים בחודש נשלח למנויים ניוזלטר להשתתף בהם בזמן אמת או לצפות בהקלטות בספרית האתר. 

העולם, הקלטות של מפגשים, ומידע על מבצעים והנחות ייחודיים לחבריעם עדכונים מהארץ ו קהילת  

."ההורים"  

, סמנכ"לית פיתוח עסקי, וגל הלפרין. עינת עינת רוטר נויגם בצוות ההנהלה ים בנוסף למייסדים חבר

קטים ל. גל, מנהל המכירות, ניהל פרוייוהניהוליוותה חברות גדולות מתחומים מגוונים בעולמות התוכן 

 רבים של ניהול בתחומי התקשורת, תעופה קמעונאות ופננסים והקים מועדוני לקוחות לחברות שונות. 

 ביחד, עינת וגל מייצגים אותנו "על הקרקע" בארץ ואחראים על קשר עם חברות שונות.

ת מגיעים מכל פינות העולם, רובם מארצובאתר ובקהילות 'ההורים' המקוונות אלפי החברים הרשומים 

. המיזם ודרום אמריקה , אפריקההברית אך רבים נמצאים באירופה וגם באוסטרליה, המזרח הרחוק

 הייחודי שלנו עונה על צורך משותף לכל הישראלים בעולם שקרוביהם חיים רחוק מהם.

 השימוש והרישום לאתר הינם ללא עלות:

www.Hahorim.com 
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