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 2020באוגוסט    5

 ט"ו באב התש"פ

 

 רשימת תפוצה

 צרכים דיון חשיבה ממוקד מוסדות משרד הרווחה לגיבוש מענה מותאםהנדון: 

 :כללי

 5.8.2020דיון שבנדון  בתאריך  וחלט לקיים הההערכות המצב וסיכומם בימים האחרונים בהמשך ל .1

 בוצע דיון בראשות מנהל המכלול .

צפי הגב' חני, הגב' חיה, הגב'  ,ד"ר לימור גורצ'ק, ד"ר שגית אלון, ד"ר נמרוד מיימון השתתפות: בדיון  .2

 נחשון. פיצהגב'  ,הלל 

 פרדימר , BIחנה דביר הגב' ,  סיגי הגב' ,שאול - מרכז מידע וידעמכלול :  קצין ZOOM-ב השתתפו

 אירית לקסר.ד"ר . סלומון

  :מטרת הדיון

 בחינת התייעלות המענה והטיפול במוסדות " מגן אבות ואימהות" בשיוך משרד הרווחה על שלל סוגיהם.

 לדיון: שהועלו הנושאים

 נתוני מוסדות משרד הרווחה בהקשרי הצגת הנתונים לפי פילוחים רלוונטיים לתמונת המצב. .1

 חיתוכי גרפים בדגש על מנהל מוגבלויות. -טיוב אופן הצגת הנתונים למקבלי ההחלטות  .2

משימות צפויות היקף כ"א הנדרש מפקע"ר  -חידוש והקמת צוות התערבות פקע"ר בדגש מסגרות משה  .3

 לתיאום.

כו'. הישארות דיירים מטופלים במוסדות הכורכת קריטריונים, מדיניות, תהליכים ו -"תו מגן קורונה"  .4

 מודל השארת מטופל במוסד התנאים הנדרשים מרכיב השיפוי הנדרש למוסד בתפיסת הרווחה. -

 נתונים שהוצגו במהלך הדיון:להלן ה

 .מוסדותהמצב  תמונת הוצגהארבל "ר שגית ד -הרווחה  משרד .א

צריכה להיות על ידי הרווחה. בהתאם לאיסוף נתונים בהערכות מצב יומיות, הצגת נתוני הרווחה  .ב

ובדגש על כמות חולים חדשים, פיזור במסגרות, האם מאומתים חולים או צוותים, חקר  יומיומיים

 רועים מתגלגלים. יא

 פער במענה כ"א מטפל במוסדות: .ג

בעת מעבר בעלתי תפקידים ואו תגבורי כ"א נדרשת פעילות השמה שמאטה את יכולת סיוע  (1

בהם: פקע"ר, חלופות  כך הועלו מספר  כ"א ועל כן נדרש סיוע מיידי, חיצוני מתאפשר. לטובת

 עובדים זרים ועובדים פלשתינאים.



 

 על דיירי מוסדות הגיל השלישי.לאומית למתן מענה להגנה  תכנית -מגן אבות ואימהות
 *8007 -מוקד מוסדות
 

 של פקע"ר למניעת שרשרת ההדבקה. צוות התערבותקיים ערך מוסף משמעותי לסיוע  (2

 בעלי תפקידים לכל מוסד. 3צוות יכלול:  (א

הצוות ייתן מענה סיוע לוגיסטי וארגוני במוסד כדוגמת הפרדה בין מחלקות, השגחה על  (ב

 במסגרת שהוקצתה במחלקה. מטופל

 מנהל מוגבלויותכ"א בהוצג תחום  (3

 מוסד או מלון/ית ייעודית לקליטת אוכלוסייה זו. -פתרון בדמות כיום לא קיים  (א

הוצגה הבעיתיות בעת התפרצות קורונה במסגרות אלו וחוסר כ"א שמאפשר פיצול  (ב

 המסגרות ובידודים לטובת פעילות קטיעת שרשרת ההדבקה במוסדות אלה.

 :דיור מוגן (4

 זהה בהגדרתו לביתו הפרטי של הקשיש. (א

  (ב

הוצגה המורכבות האחריותית הקיימת בעת התפרצות קורונה במסגרות דיור מוגן. כאשר  (ג

 קיימת אחריות רגולטורית פיננסית.

: נושאי זיהומים, יכולת הוצג הצורך ביכולת הדרכתית בהיבט כ"א שיוכשר למשימה (ד

 .התמודדות, מיגון וכיוב'

בעיתיות של בריחה / חולי של המטפל/ת הצמוד/ה בבית ואז הישארות הקשיש הוצגה  (ה

 נדרש פינוי. –החולה איננה אפשרית 

 :הוצג עקרון לבחירת מקום החלמה מיטבי רפואי רווחתי על פי קריטריונים (5

 א סימפטומטים בעיקר . -חולים קלים בלבד  (א

בתי אבות עונים  15%רק  -בית האבות נכון ומעוניין להשאיר את הדיירים המאומתים  (ב

לקריטריונים של יכולת השארת חולים בבית. כל השאר בהינתן יכולת שיתוף פעולה בין 

 כיום לא קיימת יכולת כזו.-גריאטריה ומשרד הבריאות.

 .נותר כ"א מספק במסגרות על פי מפתח בוקר (ג

 :מחלקה אחת בכל הארץ המתאימה לתשושים ועצמאייםלפחות נדרשת הגדרת  (ד

 אופציית מלב"ן בראשון לציון.  הועלתה (1)

נציגות רווחה רלוונטית מקצועית באוריינטציה של אותה מחלקה שתיפתח.  -צוות  (2)

 והצוות המטפל הרפואי שיוך משרד הבריאות.

 חולה סימפטומטי בינוני ומעלה פינוי לב"ח כללי  (3)

 עמידה בקריטריונים של מניעת זיהומים. -בית אבות  (4)

 ונים מובנים.אישור המשרד על פי קריטרי (5)

 סיווג ירוק, צהוב אדום. תפיסת הרמזור ופרמטרים לקביעת כשירות בתי אבות : לפי הוצגו  (6

 

 לימור גורצ'קד"ר  - מכלול מגן אבות ואמהות .1

 הוצגה תפיסת תגבור כ"א למוסדות הרווחה בעת התפרצות נגיף הקורונה.  .א
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צוותי עובדים זרים, עובדים הוצגו אפשרויות תגבור על בסיס צוותי התפרצות של פקע"ר,  .ב

 פלשתינאים, כ"א מובטלים במשק הישראלי.

 הוצג הצורך בדיור אישורי היבטים משפטיים בהקשר סיוע צה"ל בתוך המוסדות. .ג

 הפילוח הנדרש בצוות פקע"ר יכלול: רופא, חובש ואחות.  .ד

 תפקידי צוות ההתערבות של פקע"ר יכלול: .ה

 עזרה הניהול שינוע צוות. (1

 ישיר באדם כדוגמת האכלה ורחצה.סיוע בטיפול  (2

 שמירת סדר וארגון מוסדי כדוגמת הישארות דיירים בתוך מתחם חולי קורונה וכד'. (3

 הוצג הפער בגובה השיפוי ובהגדרת מי ישא בשיפוי עצמו בין משרד הרווחה למשרד הבריאות  .ו

 לגורמי כ"א ולמוסדות.

 

 סיכום מנהל המכלול פרופ' נמרוד מיימון .2

נועד לעזור לכל המטפלים באשר הם תחת הוא  –מהווה האינטגרטור  "מגן אבות ואמהותמכלול " .א

 .בעדיפות ראשונה ואימהות " מגן אבות "בריאות רווחה וכו המדינה הגדירה ש

 שיפוי תקציבי: .ב

לכל אזרח מגיע טיפול רפואי ונושא זה הינו בתחום משרד הבריאות מאחר וזה שיפוי עמדתנו ש (1)

 רפואי.

חשיבה תקציבית ולהפנות את הדרישה דרך גורמי המטה לאוצר לקבלת החלטות יש לקיים  (2)

 בהקדם ושיפוי מתאים

 מלון לאנשים עם מוגבלויות. \למצוא מקום ייעודי להשלים תכנון ונדרש  .ג

 יש לדייק מה נדרש ולקדם את הדרישה והתאום.                          -ר "פקעוצוותי התערבות צוותי התערבות חץ  .ד

ארבל ומרכז שגית דר' נדייק בעזרת נדרשים למקבלי ההחלטות גרפיים חיתוכים נושא  -מחקר וידע .ה

 .ידע ליצר גרפים לשימוש יומיומיה

 

  

 פרופסור מיימון נמרוד , מנהל מכלול מגן אבות ואימהות
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 רשימת תפוצה

 מכלול 'מגן אבות ואימהות' 

 מנהל מכלול -פרופסור נמרוד מיימון 

 סגנית מנהל מכלול –ד"ר לימור גורצ'אק 

 יועצים חיצוניים

 אחראית תפעול –חמ"ל 

 אגף הגריאטריה

 רגולטור –ד"ר אירית לקסר 

 מר פרדי סולומון 

 רווחה

 ד"ר שגית ארבל

 מנהל מוגבלויות -הגב' חיה יוסף 

 בתי אבות –הגב' חני שר 

 

 


