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 דיגומים

ל גריאטרייה לתאריך "י חמ"מרוכזות במוסדות גריאטריים רפואיים כפי שנמסרו עסיכום דגימות 

05.2020.42 

 כמות דגימות  שם המוסד
דגימות 
 בפועל

 40 41 בית אליעזר מעלות תרשיחא

 355 409 מקבצי דיור שערי כרמיאל

 39 41 זכות אבות לדורותיה נהריה

 93 105 מערך דיור עפולה

 10 15 רזידנס חיפה )השלמה(דיור מוגן הבנגרד 

 17 17 אחי אילת -בית הורים אורנית קריית חיים 

 14 12 אביגדור עשת -בית הורים אורנית קריית חיים 

 41 47 בית שלווה קריית טבעון

 641 624 פרוטיאה בכפר בני דרור

  0 20 נאות אחוזת אבי אור יהודה )מחנה דורי(

 16 19 אביב דיור שיקום ראשל"צ

 54 53 אביב דיור שיקום בת ים

 51 56 אביב דיור שיקום רמלה

 112 132 בראשית בי"ח שער מנשה

 146 162 נופי השרון נתניה

 118 143 בית יצחק שמיר נתניה

 33 39 דיור מוגן בית דדו כפר יונה

 58 61 אלונים קריית גת

 75 78 רסידו אשדוד

 30 38 מכינת כנפיים שדרות

 36 38 שדרותמכינת דרור 

 6 12 עת הזמיר באר שבע

 1985 סה"כ דגימות בפועל
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 סברהה

של השרה מירב כהן, היום התקיימה שיחה עם נציגי משפחות ומנהלי מוסדות בנוכחות של  ביוזמתה

ים הנוגעים לביקורי משפחות, כניסה של צוותי ושאעלו נבשיחה פרופ' נמרוד מימון וחני שרודר. 

 טיפול למוסדות ותכנית לשיקום נפשית ופיזית של אוכלוסיית הקשישים במוסדות.

 פנאי והפגת בדידותפעילות 

ושאים של ייתן מענה לנהמתווה . (ב"מצ) דותילות פנאי והפגת בדידות במוספורסם מתווה לפע היום

 פעילויות נוספות להפגת בדידות. ת, שמירה על סדר יום והפעלת פעילויות במוסדו

 ביקורים

אינם  רהאוויבהם תנאי מזג בימים מדגישים כי יש לאפשר ביקור של משפחות במוסדות. אנו 

ות משרד חימאפשרים שהביקורים יהיו בחוץ, באחריות המוסד למצוא חדר ייעודי, התואם את הנ

 , לביצוע הביקורים. ותהבריא

 

 

  


