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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

 : התפרצויות 4

 מטופלים חיוביים.  18עד כה  -אבות נאות מרגוע ברמלהבית 

 ם.דיירים מאומתי 24עד כה  -רחל ליפשיץבבית 

 מטופלים חיוביים 8עד כה  -גבריאלבית 

 מטופלים חיוביים.  8עד כה  -דוד ברחובות ןג

 גים"הועברו לבתי חולים ולמרהמטופלים 

 

 דיגומים

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

 06.202030.-1.7.2020לתאריך 

 כמות דגימות  שם המוסד
דגימות 
 בפועל

 250 270 מלון עדן נהריה

 377 370 טובי העיר ירושלים

 16 14 אור ירושלים אבוקת

 60 66 נוף טבריה

 22 22 עטרת צבי קיבוץ צבי

   12 עין הנציב

 6 מאיר פיינשטיין -בית פישמן באר שבע 

 7 דב גרונר -בית פישמן באר שבע  23

 12 מנדלר -בית פישמן באר שבע 

 83 177 כפר האירוסים באר שבע

 305 349 טללים דימונה

 163 180 אביבבי"ח שיקומי רעות תל 

 159 194 נווה שבא באר שבע

 50 51 אקי"ם אבן יהודה

 133 156 נאות מרגוע רמלה

 638 820 משען חולון

 0 157 בן גוריון -התנועה הקיבוצית הרצליה 

 סיכום יומי:
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 0 עולי הגרדום -התנועה הקיבוצית הרצליה 

 24 25 הבית של ורה הרצליה פיתוח

   29 ניצן כפר סבא

 36 תקווה גני -בית טובה 
38 

 13 פתח תקווה -בית טובה 

 297 331 נווה אורנים גדרה

 13 14 שדה חמד ראשל"צ

 272 320 גן דוד רחובות

 35 36 אקי"ם תל אביב

 0 39 נאות אבי תל אביב

 153 200 אשדוד השלום

 29 30 בית ווקס קריית גת

 35 44 צוהר לטוהר אשדוד

 234 180 בית אבות דימונה

 3409 דגימות בפועלסה"כ 

 

  

 כמות דגימות  שם המוסד
דגימות 
 בפועל

 24 30 אבני דרך קריית שמונה

 27 34 שבט אחים מושבה מגדל

 8 גולדה -הוסטל רמת טבריה 

 10 40השומר  -הוסטל רמת טבריה  63

 42 25השומר  -הוסטל רמת טבריה 

 10 11 עמותת תקווה בית גלבוע קיבוץ חפציבה

 58 65 נצרת -נצרת ביתינו מעון 

 38 30 כפר החורש -מעון נצרת ביתינו 

 67 67 רמת תמיר ירושלים

 98 110 פנינת שלושת האבות ירושלים

 469 600 בית הילל -רמת טבריה 

 37 נהריה -מערך דיור קשר 

 28 עכו -מערך דיור קשר  72

 21 קיבוץ כברי -מערך דיור קשר 

 42 45 שפרעםאלו"ט בית הורדים 

 75 83 דיור מוגן אוונגרד רזידנס חיפה

 167 200 בית בלב בת ים

 187 200 בית אבות אור העמק מזרע

 134 200 ראנד אכסאל

 346 370 כפר כנא
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 487 500 הדסים בני ברק

 44 44 אחוזת הדרים )עדי עד( הזהב רמת גן

 25 39 נווה טירה

 54 50 סיעודית גיל פז כפר סבא

 50 55 הכוכבים הרצליה 7סיעודית רום 

 79 82 מועדון נווה אביב כפר שמריהו

 94 93 גני רום פתח תקווה

 7 8 צבי תדמור -דירת שלו חולון 

 5 9 אברהם יפה -דירת שלו חולון 

 292 310 בית הורים רחל ליצ'ק אזור

 92 101 מעון יסמין ביתינו רהט

 91 76 תל אביב 120עד 

 3197 דגימות בפועלסה"כ 

 

 

 אבות לביתציוד מיגון להתמודדות עם התפרצות   הבהרה בנושא חלוקת
 לוגיסטיקה

בדחיפה ל"דלת  מתבצעת  ,באופן מחזורי אחת למספר שבועות תמתבצעחלוקת ציוד בשגרה 

 .המוסד"

יוקצו על ידי חמ"ל  ף למחלקה שאירעה בה התפרצות של הנגי  אירוסולי עם ציוד מיגון  ערכות 

משיכה ה  .שעות 12  להקצאה  SLA  .עצמאית ממחסני החירום בצע משיכה המוסד י. לוגיסטיקה

עד להגעת השלמת ציוד ישתמש המוסד בערכת   .כולל שבתות וחגים כל השבוע  רית אפש

 .לם לשימוש בחירום עם סיום האירועאשר תוש ,המצויה ברשותו  תההתפרצו

 הרווחהמשרד 

 םהתרשבסיור ובדיור מגן. במרכז יום  ,,בבית אבותמימון ערך סיור יחד עם משרד הרווחה  פרופ'

הביקור הובילה ציפי נחשון את ף הפעילות המשמעותית וחשובה שנעשית באותם המקומות. יקמה

 . ר לימור גורצ'ק"חני שר, וד בו גם נכחווים ותיקים, בכיר אזרח ק, מנהלת אגףגלי

 א"כ
 עובדים זרים הבאת הביקור נקרא פרופ' מימון ללשכתו של שר האוצר על מנת לדון בנושאבמהלך 

תועלה  עובדים זרים 2,500ת אושא של הבבנהצעת החלטה  כיוכם ס .גן אבותמ מוסדות שלל א "ככ

עובדים זרים  1,500ות של היש תכנית לאפשר את המשך השבמקביל . לשולחן ממשלה ביום ראשון

 שתוקף האשרה שלהם פג למשך שנה נוספת.

 הגריאטריתעמותה 

בדברי הפתיחה של שבו השתתפו מספר מנהלי בתי אבות היה כנס של העמותה הגריאטרית היום 

וציין על המאמץ וההקרבה שהם עושים במהלך חודשי הקורונה.  מנהליםהודה ל :פרופ' מימון הכנס 
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שהם החזית הבריאותית של מדינת ישראל ושהשקעה בבתי האבות חשובה על מנת לאפשר את 

 יכולת מדינת ישראל לתפקד מבחינת כלכלית. 

 


