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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

 רחב גיאוגרפיבפיזור  מספר גדול של התפרצויות בבתי האבות ארעו האחרוניםהימים ך במהל

 בית אבות בן יהודה בקריית ביאליק. -בצפון

 בקריית מוצקין -אבות בית איל דןבית 

 בית אבות משכנות זהב -חדרהבאזור 

 בית אבות אלצהיימר -גןברמת 

 בית הדקל -תקווהבפתח 

קרה מ הייתה התפרצות אחת כתוצאה ממבקר.כל ההתפרצויות היו כתוצאה ממטפלים, אבל כמעט 

 ורים לבין בלימת ההתפרצויות. זה מסמל את המתח בין לאפשר ביק

 דיגומים

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

 711-9..20-כים לתארי

 כמות דגימות  שם המוסד
דגימות 
 בפועל

 67 80 פנסיון הורים נאות יהוד

 55 52 בית אבות חמדת אבות קיבוץ רמת יוחנן

 141 140 נהריה פאלאס

 82 100 בית יולס חיפה

 17 26 אח"י אילת -חלת הדבש קריית חיים 

 13 26 אביגדור -חלת הדבש קריית חיים 

 192 197 בית לב גנים נתניה

 78 70 בית אבות בית עמי נתניה

 166 170 בית בלב בת ים

 68 70 משכנות פז מגדלי מדיקל קר בת ים

 46 32 פרח שלבי באקה אל גרבייה

 49 100 מרכז וותיקים בני ברק

 355 400 משען נאות אביבים תל אביב

 468 489 הדסים בני ברק

 142 135 בית אבות נאות אבי תל אביב

 29 29 מרכז משען אונים כפר סבא

 סיכום יומי:



 
 

 

3 

 דיירי על להגנה מענה לאומית תכנית – ואימהות אבות מגן

השלישי. הגיל מוסדות  
 *8007 – מוסדות מוקד

 1 שלוחה *5400 – משפחות מוקד

 291 358 גיל עד רמת גן תל השומר

 37 50 נווה שלו פתח תקווה

 99 115 בית רחל ליצ'ק אזור

 14 שכטמן -עלי שיח ירושלים 

18 
 14 יעקב אלעזר -עלי שיח ירושלים 

 13 בן טוב -עלי שיח ירושלים 

 13 ההעברה -עלי שיח ירושלים 

 166 165 )מגדלי הים התיכון( ירושלים הבית בירושלים

 224 250 נווה עמית רמת אשכול ירושלים

 266 330 בית באייר ירושלים

 47 36 בית דוד מבשרת ציון

 428 450 הלפרין אשקלון

 129 150 בית רחל ליצ'ק אחווה כפר אחים

 21 21 סקנדינביה באר שבעבית שוודיה 

 289 394 מעון טללים דימונה

 24 23 אקי"ם אילת

 39 39 אקי"ם רחובות

 49 60 נאות מרגוע רמלה

 464 490 נאות המושבה נס ציונה

 151 160 מעון אביב לוד

 58 80 גן דוד רחובות

 0 35 בית רחל ליצ'ק בית דגן

 4768 סה"כ דגימות בפועל

 

 

 כמות דגימות  שם המוסד
דגימות 
 בפועל

 178 229 בית אבות בית הדקל פתח תקווה

 83 80 נווה שלו פתח תקווה

 32 34 קיבוץ גשר בית דורות

 282 325 דור כרמל חיפה

 342 380 מגדלי אלישע חיפה

 18   מדיקל סנטר הרצליה

 71 85 בית דיור מוגן לוד

 97 107 מעון עמית לוד

תל כביר –מערך דיור אקי"ם תל אביב   15 13 

קריית שלום –ם תל אביב מערך דיור אקי"  12 20 

 18 משעול היערה -שיח סוד ירושלים 
79 

 13 משעול העוזרד -שיח סוד ירושלים 
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 13 יגאל -שיח סוד ירושלים 

 13 רוזנבלט -שיח סוד ירושלים 

 7 ההבטחה -שיח סוד ירושלים 

 18 החורש -ירושלים שיח סוד 

 10 יעקב אלעזר -שיח סוד ירושלים 

 10 חזון -שיח סוד ירושלים 

 33 39 בית בנוף עמותת קידום ירושלים

 1248 סה"כ דגימות בפועל

 כמות דגימות  שם המוסד
דגימות 
 בפועל

 271 300 מעון נווה כינרת טבריה

 277 280 בית אבות בן יהודה קריית ביאליק

 105 82 הוסטל סלאם כפר קרע

 307 365 הבית לאזרחים ותיקים קדימה

 218 224 בי"ח גריאטרי ארבל פתח תקווה

 18 21 הוסטל הבית בחולון

 98 104 ראשל"צ 120עד 

 1294 סה"כ דגימות בפועל

 

 דיגומים

 , במסגרת תכנית הדיגומים החדשהומיות, והיוםדגימות לא צאתלעדיפות בהקמגן אבות זוכה תכנית 

זאת, כתוצאה מכמות הדגימות הגדולה, נוצרו עיכובים בדיווח עם . מקרים 7,000נדגמו מעל 

דיווח  תעל העיכובים החל ממחר נחל בשיטמנת להתגבר על התוצאות לבתי האבות ולמטופלים. 

 ישירה מהמעבדה ישירות לאפליקציות שיותקנו אצל המנהלים הרפואיים של בתי האבות ואצל

 העובדים עצמם.

 אתלוי כעת במדשיהיה זה ישפר את משך הזמן בין ביצוע הדיגום לבין קבלת הדיגום. מהלך 

 בלבד. בדה ובמע

 מחוץ למוסדותיציאה 

הולך ועולה ואנו ממליצים שוב לשקול  המוסדותמבגל התחלואה בארץ הסיכון ביציאה  ההעלייעם 

 היטב יציאה מהמוסד שלא לצורך.

 

 

 

 

 
 

 


