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 "ז ניסן, תש"פט
 2020אפריל,  10

 122202825920סימוכין 
 )במענה נא ציינו אסמכתא(

 מנכ"לי קופות החולים: לכבוד  
 רופאים ראשיים קופות החולים

 מנהלי בתי חולים
 

 שלום רב,
 

 עדכון  – בין מוסדות רפואה COVID  - 19חולי  העברה ושינוענוהל תיאום  הנדון:
 מאומתים  COVID 19אשפוז / טיפולך בקהילה לחולי  סימוכין: 

  שחרור מטופלים מבתי החולים למלונות
 

)בית, בית חולים  העברת מטופלים בין מסגרותב הדנים, שבסימוכין בהמשך למסמכים

 :אפשרויותאופן ההעברה בכל אחת מהפירוט להלן  .ובית מלון(

 העברת חולים מהקהילה  .א

חולים מהקהילה ניתן להעביר לבית חולים כללי או לבית מלון )בהתאם למצבם 

 הקליני(, וכן מבית המלון לבית החולים.

 תיאום העברת חולים מהבית לבתי החולים .1

 קופות החולים תתאמנה מול מד"א העברה מהבית לבית החולים.  .1.1

שהתקבלו מחטיבת מד"א יפנה לבתי החולים על פי מחסניות,  .1.2

 הרפואה במשרד הבריאות.

 

 תיאום העברת חולים מהבית לבית המלון .2

קופות החולים תתאמנה העברת חולים מהבית למלון מול חמ"ל  .2.1

 פקע"ר.

 ההעברה מהבית לבית המלון תבוצע באחריות חמ"ל פקע"ר. .2.2
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 תיאום העברת חולים מבית המלון לבית החולים .3

העברה מבית המלון לבית קופת החולים תפנה למד"א לתיאום  .3.1

 החולים.

 קופת החולים תעדכן את חמ"ל פקע"ר בפינוי המתוכנן. .3.2

לבית החולים על פי מחסניות שהתקבלו מחטיבת הרפואה  מד"א יפנה .3.3

 במשרד הבריאות.

 

 : העברת חולים מבתי החולים .ב

  תיאום העברת חולים מבתי החולים למלונות )המתווה המועדף( .1

רשימות חולים מיועדים להעברה למלון )חולים יעבירו בתי החולים  .1.1

 .פקע"רל מתאימים(

האמורות לגופי הקשר של בתי החולים יעבירו במקביל את הרשימות  .1.2

 קופות החולים

 תיאום העברה לבית המלון יבוצע ע"י חמ"ל פקע"ר. .1.3

במקרים של העברת חיילים למתקן צבאי פעולת התאום תתבצע  מול  .1.4

 חמ"ל מחלימים של צה"ל.

 

 תיאום העברת חולי קורונה בין בתי חולים/מוסדות אשפוז .2

העברת חולים למוסדות עם חמ"ל אגף גריאטריה בתי החולים יתאמו  .2.1

 .המשכי אשפוז

קופת החולים בדבר גוף הקשר של עדכן את יבית החולים המעביר  .2.2

 ההעברה.
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 יתבצע) לבתיהם החולים מבתי( החלמה לפני) קורונה חולי שחרור תיאום .3

 (החולים קופת עם ובתיאום חריגים במקרים

, המטופל לבית שחרור לתאום החולים לקופות יפנו החולים בתי  .3.1

 מתאימים תנאים למטופל שיש שיוודא לאחר בלבד חריגים מקרים

 .בבית לבידוד

 להשתחרר יוכל , חולים ביתו בני כלש או ולבד גרו קל שמצבו חולה  3.2

 . לביתו

 עד לבידוד החולה ולהתחייבות להבנה בכפוף הינה בבית שהותה  3.3

 (. עת באותה הקיימת להגדרה בהתאם) כבריא והגדרת

 הואילו להעביר תוכן הנחיות אלה לידיעת הנוגעים בדבר במוסדכם. 

 

 

 בברכה,                                                                           

                                                                           

 "ר ורד עזראד       

 ראש חטיבת הרפואה                                     

 

 

 המנהל הכללי –מר משה בר סימן טוב  :יםהעתק

 המשנה למנהל הכללי –פרופ' איתמר גרוטו 

 שירותי בריאות הציבורראש  –פרופ' סיגל סדצקי 

 סגן ראש שרותי בריאות הציבור –ד"ר אודי קלינר 

 ראש אגף רפואה כללית  –טאוב -ד"ר סיגל ליברנט

 ראש אגף רפואה קהילתית –ד"ר הדר אלעד 
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 רופאים מחוזיים

 אנשי קשר לצורך תיאום העברות  חולי קורונה
 

 העורף פיקוד

 
 takehila@idf.il 08-9784128 קופות  תא -משל"ט מרכזי 

  08-9783606   

 tahospital@idf.il 08-9784731  תא בתי חולים -משל"ט מרכזי    

  08-9784741   

 
 08-9783593  מפקד שולחן מרכזי משל"ט 

  08-9783211 

 

 אימייל טלפון תפקיד שם שם מלון

Jerusalem gold 02-5013355 חמל חמל hamalgold979@gmail.com 

 covid19jlm@gmail.com 02-5331229 חמל חמל ירושליםדן 

 covid19tlv@gmail.com 076-5314350 חמל חמל דן פנורמה

 harlington.hotel@gmail.com 08-948880 חמל חמל הרליגטון

 hamalmahale5979@gmail.com 02-5331306 חמ"ל חמ"ל יערים

 חמל חמל כינר

04-

6738871/2/3/4/5/6 corona.kinar@gmail.com 

 covid19.lavi@gmail.com 04-6799059 חמל חמל לביא
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 hamalezion@gmail.com 04-9845534 חמל חמל ניר עציון

 corona9311@gmail.com 04-6798886/4 חמל חמל סי אוף גליליי

 hamalolive7663@gmail.com 02-5410450 חמל חמל עץ הזית

 covid19jlmpalace@gmail.com 02-6201260 חמל  חמל פרימה פאלאס

 hamalcorona7663@gmail.com 02-6582250 חמל חמל פרימה פארק

 
  קופות

 
 טלפון שם קופ"ח

 03-6945615 רינת בסל כללית

050-6264953 

 052-3236763 ד"ר אלון לאופר

 050-8801007 חאלד אבו חאסן מכבי

 050-3378551 ד"ר עינת אלרן

 054-4721066 גילי עופר ביאלרד"ר 

 052-3557934 הגר וקסלר מאוחדת

 052-3557934 ד"ר אפרת וקסלר

 050-6617529 עינת אורון

 050-5233718 ד"ר סער לחמי לאומית

 050-7942649 ד"ר ערן מץ

 050-6558046 מאיה גולדשטיין

 052-9270770 ד"ר לנה קורן צה"ל
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 חמ"ל מחלימים צה"ל

)אשקלון, חיל הרפואה 

 לחיילים בלבד(

 076-8600484 

 

 "א מד

 052-6139003 ד"ר רפי סטרוגו מד"א

refaels@mda.org.il 

 

 חולים  בתי

 טלפון  איש קשר בית חולים מיקום בעלות

 052-9453065 דר' איתן לבון  קפלן דרום כללית

 050-6264101 דר' רויטל לוי חברון יוספטל דרום כללית

 סורוקה דרום כללית

 050-6264225 ש דר' שלומי קוד

 050-5226856 דר' ליאור נשר

 053-7678999 דר' חזי לוי ברזילי דרום ממשלתי

 אסותא אשדוד דרום ציבורי

 050-6260826 דר' ארז בירנבויים

 052-9204356 דר' חגית ממן

 שערי צדק ירושלים ציבורי

 050-8685681 דר' עופר מרין 

 050-8685121 דר' ספי מנדלוביץ

 הדסה ע"כ ירושלים ציבורי

 050-7874050 פרופ' יורם וייס 

 050-7287578 דר' ינון בודה 
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 050-4056523 אחות כללית  וולפסון מרכז ממשלתי

 054-5705020 פרופ' מוטי רביד  מעייני הישועה מרכז ציבורי

 053-7516324 דר' צבי שמעוני  לניאדו מרכז ציבורי

 052-6666037 דר' עמיר גרינברג  שיבא מרכז ממשלתי

9247317-052 ד"ר אשרת פונו יטיב  השרון/בלינסון מרכז כללית  

 050-6262992 דר' אליעז מילר  מאיר  מרכז כללית

 050-4696943 דר' עידית סגל שמיר  אסה"ר מרכז ממשלתי

 052-4262235 גב' רותי סספורטס  איכילוב מרכז ממשלתי

 050-4057217 דר' אבינועם פירוגובסקי  שניידר מרכז כללית

 050-2062175 דר' מיקי הלברטל רמב"ם  צפון ממשלתי

 052-3469739 דר' הגר מזרחי פוריה צפון ממשלתי

 052-9278212 דר' שני ברוש כרמל  צפון כללית

 050-6268117 דר' דני שטיינברג בני ציון צפון ממשלתי

 052-9254833 דר' עבו בני  הלל יפה  צפון ממשלתי

 050-7887881 דר' צבי שלג נהריה צפון ממשלתי

 050-6261329 דר' אלדר ברקוביץ העמק צפון כללית

 050-6213100 דר' סלמאן זרקא רבקה זיו צפון ממשלתי

 054-7747233 ד"ר איבראהים חרבגי  איטלקי -נצרת  צפון ציבורי

 058-6154444 דר' פאהד חכים  אנגלי -נצרת  צפון ציבורי
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 אנשי קשר בלשכות הבריאות

 מחוז

 

 לפניות ללשכת טלפון מספר

 העבודה הבריאות בשעות

 העבודה לאחר שעות לפניות נוספים ורופאים מחוז רופאי של טלפון מספרי

 ירושלים

 

 אב'ה-'א בימים

  08:00-16:00 בשעות
02-5314813 
02-5314814 

 'ו ביום
 08:00-12:00 בשעות 

02-5314856 
02-5314864 

 

 טלפון תפקיד שם

 המחוז רופאת זמיר-שטיין חן ר"ד

 

050-6242601 

 

 050-6242614 מחוז רופאת סגנית אברמסון ניצה ר"ד

 

 050-6265170 המחוז רופאת סגנית שמשי מור ליה ר"ד

 

 050-6260575 לשכה רופאת סוקולוב אירה ר"ד

 

 אביב תל

 

 'ה-'א בימים
 08:00-16:00 בשעות

 'ו ביום
 08:00-12:00 בשעות

03-5634753 
03-5684603 

 

 שפר רבקה ר"ד

 

 המחוז רופאת

 

050-6242644 

 

 סביון מיכל ר"ד

 

 050-6266065 המחוז רופאת סגנית

 

 050-6242655 מחקר אחראי מור זהר 'פרופ

 

 050-6243437 מחוז רופאת סגנית גפן דנה ר"ד

 

 חיפה

 

 'ה-'א בימים
 08:00-16:00 בשעות

 'ו ביום
 08:00-12:00 בשעות

04-8633140 
 

 

 המחוז רופא רשפון שמואל 'פרופ
 

050-6242501 
 

 050-6242576 המחוז רופא סגנית חביב סוניה ר"ד
 

 מחוז רופא סגן דובנוב יהונתן ר"ד
 

050-6242506 
 

 וולוביק אירנה ר"ד
 

 050-6242527 חדרה נפת רופאת
 

 מרכז

 

 'ה-'א בימים
 08:00-16:00 בשעות

08-9788671 

 המחוז רופאת חבקין עפרה ר"ד
 

050-6242666 
 

 050-6242651 רחובות נפה רופאת פוליאקוב מרינה ר"ד

 050-6240367 רמלה נפה רופאת קנבסקי ילנה ר"ד
 

 קופל ערן ר"ד
 

 050-6243950 ת"פ נפה רופא
 

 שולמן בלה ר"ד
 

 050-6242528 נתניה נפה רופאת
 

 צפון

 

 'ה-'א בימים
 08:00-16:00 בשעות

 'ו ביום
 08:00-12:00 בשעות

04-6462634 

 דר-כהן מיכל ר"ד
 

 050-6242552 המחוז רופאת
 

 ויניצקי אולגה ר"ד
 

 050-6243102 המחוז רופאת סגנית
 

 בוטארה מאיה ר"ד
 

 050-6243802 המחוז רופאת סגנית
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 דרום

 

 לרופאים בעמודה לפנות יש
 משמאל

 המחוז רופא 'גדלביץ מיכאל 'פרופ
 

050-6267100 
 

 אלסאנע פרחאן ר"ד
 

 דרום מחוז רופא סגן
 

050-6243739 
 

 גרברניק מאיה ר"ד
 

 אילת נפה רופאת
 

050-6242867 
 

 דוחן לריסה ר"ד
 

 'אפיד אחראית רופאה
 

050-6243338 
 

 אשקלון

 

 050-6243335 המחוז רופאת בילנקו נטליה 'פרופ 
 

 רשות,ס"שב

 פלסטינית

 ואחרים

 052-9241076 צ"שירותי ברה ראש עוזרת פרבר צוראל ענת ר"ד  
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