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 דיירי על להגנה מענה לאומית תכנית – ואימהות אבות מגן

השלישי. הגיל מוסדות  
 *8007 – מוסדות מוקד

 1 שלוחה *5400 – משפחות מוקד

 

 

 תיאור מצב

 .15.4-28.05להלן פירוט אודות מגמת מטופלי חדשים מאומתים בקורונה במוסדות, בין התאריכים 
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 דיגומים

ל גריאטרייה "י חמ"מצ"ב סיכום דגימות מרוכזות במוסדות גריאטריים רפואיים כפי שנמסרו ע

 01.06.2020לתאריך 

 
 

 כמות דגימות  שם המוסד
דגימות 
 בפועל

 246 260 כפר דבוריה

 124 137 נאות הדסה קיבוץ גשר הזיו

 4 3 מקבץ דיור נהריה

 20 15 בן יהודה קריית ביאליק

 14 10 מרכז סיעודי מרגוע חיפה

 1 1 כיכר העיר קריית אתא

 225 229 האורן חיפה

 32 36 בראשית שער מנשה

 361 352 נופי ירושלים

 105 101 בית גיל הזהב ירושלים

 114 123 מגדלי הקמפוס באר שבע

 228 190 יהלומית באר שבע

 147 145 מגדל אלמוג באר שבע

 145 178 כפר גנים פתח תקווה

 156 150 בית חולים רעות תל אביב

 123 155 המשלט בית שמש

 365 385 אחוזת צהלה תל אביב

 12 3 עירוני רמת גן בית אבות

 182 289 בית עליזה בגין בת ים

 193 201 נתנאל רחובות

 181 192 שניר אשדוד

 165 196 כפר נופש אשקלון

 3143 סה"כ דגימות בפועל

 

 

 ביקורים

בתחלואה ברמה הלאומית היא  ההעלייניתוח התוצאות החיוביות בימים האחרונים, רוב היות שב

במוסדות מגן אבות ואימהות הוחלט על פרסום  בבתי הספר ולא נמצאה עליה בחולים המאומתים

 מבקרים בו זמנית.  2-ביקורים החדש שיאפשר הרחבה של כמות המבקרים, בהתאם לצו, למתווה 
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 היערכות לגל הבא

בתכנית מגן אבות  המעורביםם אתמול התקיימה פגישה במלל לצורך תיאום המשרדים השוני

: משרד הרווחה, משרד הקליטה, משרד הבריאות, משרד השתתפו נציגים מ בפגישה ואימהות

חברתי, משרד השיכון,  לשוויוןמ, משרד הפנים, פקע"ר, רשות האוכלוסין וההגירה, משרד "רוה

 המוסד לביטוח הלאומי.ומשרד האוצר, 

 המשך תכנית הפעולה.  הפורום ימשיך להתכנס על מנת לתכנן את


