
 
 

 

 2020נובמבר10
תשפ"אהחשוןב"גכ

 רשימת תפוצה



במוסדות"מגןאבותושיטתהסקרים)בדיקות(תהליכיעבודההתחדשותעדכוןעלהנדון:

 ואימהות"

 כללי .1

בחינת שיפור מתמדת לצד פעילות קידום חשיבה ו מתבצעתמכלול, הגנה של הבמסגרת פעילות 

טכנולוגי לאיסוף ושימור נתונים שיאפשרו לכם מנהלי המוסדות והמסגרות נגישות קלה ויעילה יותר 

תיכם, בעזרת הצגת תמונת מצב לכם כמקבלי ווהמטופלים במוסד לתוצאות הבדיקות של אנשי הצוות

לנקיטת פעילות לשם הגנה על יתר אוכלוסיית  ההחלטות, שיפור יכולתכם בקבלת תמונה תחלואה

  המוסד.

בשיתוף יחד עמכם  לשם הבאת ההתחדשות ויתר המרכיבים למקסימום הצלחה נדרשת הירתמותכם

 נצליח ליעל תהליכי ההגנה על המוסדות כולם.

 בהמשך המסמך מובאים הנושאים שבהם תידרש מעורבותכם החיונית לכולנו. 

 מהותהמסמך .2

 .נתונים ותהליכים המקודמים במספר נושאיםעבורכם רכז ל

 להלןפירוטהעדכונים: .3

 :תחתמגןאבותואימהותמעברביןחברותדוגמותבמוסדותבימיםאלוהחל .א

במוסדות, וזכיית החברות פ.מ.י  PCRלאור סיום מכרז העבודה של מד"א בתחום דיגומי  (1

 לדיגום במוסדות מוגדרים למעבר בין החברות.  וטר"ם, בימים אלה מתבצעים פיילוטים

הפיילוטים החלו בביצוע סקר עובדים שבועי כאשר כל מוסד שנדגם על ידי החברה הזוכה  (2

 עד למעבר כלל המוסדות לדיגום על ידי החברות הזוכות.על ידה ימשיך להידגם 

תשתואמהדיגומיהמוסדותהחלובמוסדותבודדיםויועלובהתאםלתוכניתמעברמדורג (3

 ותתואםבאופןפרטנימולכללהמוסדותעדלמעברמלא.

  חברת פ.מ.י בריאות (4

חברת ניהול ושירות המתמחה בניהול פרויקטים רפואיים בפריסה ארצית, עוסקת  (א

 .בפיתוח והטמעת טכנולוגיות מתקדמות

תחום הגיאוגרפי בחברת פ.מ.י תבצע דיגומים במוסדות תחת מגן אבות ואימהות  (ב

 .מחוזמרכז,תלאביב,ירושלים,אשקלוןודרום-מחדרהדרומה

 חברת טרם (5

רשת מרכזים ארצית לרפואה דחופה, מתמקצעת בתחום הרפואה בקהילה ומאפשרת  (א

 .שילוב בין מענה מהיר להליך הרפואי



 
 

 

תחום הגיאוגרפי בתבצע דיגומים במוסדות תחת מגן אבות ואימהות  טרםחברת  (ב

 וצפון()מחוזחיפה.וצפונהמחדרה

 :מוסדאזוראישיל–מגןאבותואימהותדיגומיםעלייהלאווירפורטל .ב

*יודגשכיצפייהושימושבפורטלכוללקבלתתוצאותתשמשמוסדותשנדגמיםעלידי

חברותפ.מ.יוטרםבלבד)ללאנדגמיםעלידימד"א(.ובהתאםלדירוגמעברהדיגוםכפי

 (לעיל3.א.3שנכתבבסעיף

צפייה  בשלב ראשוןפורטל מגן אבות ואימהות מכיל אזור אישי ייעודי למוסדות הכולל  (1

 .דגימה בתוצאות

לביצוע  הגשת בקשות צפייה בפרטי המוסד )שם, משרד אחראי, קוד וכדומה(, בהמשך גם 

  דיגוםיום ההגשת רשימת נבדקים ל , הדגימה במוסד

למולהפעילותבאופןמדורגבהתאםלמעבר12/11/2020הפורטל עולה לאוויר בתאריך  (2

י יכול לראות .מ.כל מוסד אשר מתחיל לעבוד עם אחת מחברות הדגימה טרם או פ-חברות

 לאחרשהוגדרולוההרשאותהמתאימותאת תוצאות הדגימה באזור האישי

 תמיכהלמשתמשיהפורטל: (3

 תמיכהטכניתבנושאהתחברות/שימושבמערכת .א

                                                          2שלוחה   5081000-02:טלפון

                                                                                                Mavot_sup@moh.gov.il :דוא"ל

 .12:00 - 08:00, יום ו' בין השעות: 20:00 - 07:30ה' בין השעות: -ימים א' :זמניפעילות

 תמיכהתפעוליתבנושאדיגומיםותוצאות .ב

 *8007מכלול מגן אבות ואימהותמוקדטלפוני

 hamal.magenavot@moh.gov.il:  דוא"ל

ביתר השעות יינתן מענה  24:00 - 08:00שבת בין השעות: -ימים א': זמניפעילות

 .לחירום בלבד

 

של/תהרפואי/תלמנהלהמוסדו/תהגישהלפורטלמאושרתלמנהל - רישום לפורטלאופן  (4

  סה"כ שני בעלי תפקיד במוסד. .בלבדהמוסד

חמ"ל מגן אבות בדואל אל יש להעביר את הנתונים הבאים  .א

(hamal.magenavot@MOH.GOV.IL)  , : לשם פתיחת הרשאת גישה 
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   טופסהצהרתסודיותעל  חתימה .ב

 
pdf.הצהרת סודיות

 
  : דגשים .ג

 חובה למלא את השדות לפתיחת הבקשה  (1

 חובה לחתום על טופס הצהרת סודיות  (2

מספר מוסדות יש לציין זאת במעמד במידה ומנהל המוסד/צוות רפואי נדרש לראות  (3

 הבקשה )בקשה זאת תיבדק ותאושר למול משרד האחראי(

 

 עדכונכםוהיערכותכםבהתאםנודה.

 בברכה,

 מכלול"מגןאבותאימהות"





 
 

 



רשימתתפוצה

 

 נחמן אשפרופסור /  גמזופרופסור רוני  -מנהל מגן ישראל 

 מטה קורונה   -שולחן מרכזי 

 , גב' שרי פנג שגבמנהל המכלול, מטה המכלול -ואימהות מכלול מגן אבות 

 ד"ר אירית לקסר -אגף הגריאטריה 

 אלון-ד"ר שגית ארבל -משרד הרווחה 

 גב' מגל אוקנין -משרד הקליטה 

 מר נדב נחמן לזר -משרד השיכון

 גולן, גב' גילה ארד גב' קרול - משרד הבריאות -מכלול מחשוב

 מנהל מחלקת פיקוח חיוביים לקופות החוליםמנכ"ל, סמנכ"ל, ס'  -מד"א 

 א.ג/ סיגל עזריאל, צור אדמון   -חברת טרם 

 א.ג/ שמעון דהאן, חוגי דויד -חברת פ.מ.י 

 תא תפעול, ק. אג''מ  -מפקדת אלון -פקע"ר

 מנהל/ת, רופא/ה מוסדי – מוסדותמגןאבותואימהות

 


