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 דיירי על להגנה מענה לאומית תכנית – ואימהות אבות מגן

השלישי. הגיל מוסדות  

 *8007 – מוסדות מוקד

 1 שלוחה *5400 – משפחות מוקד

 התפרצויות: 

ביומיים האחרונים לא נרשמו התפרצויות ממקומות חדשים. אנחנו ממשיכים בתכנית הדגימות, 

 התפרצויות קיימות.הסקר וכן בביצוע דגימות עם 

צרפנו היום לדף היומי את ניתוח נתוני תוצאות תחלואה ותמותה במוסדות מגן אבות לאורך שני 

 –כי למרות התפרצות הגל השני והעליה בתחלואה ובתמותה במדינה  ניתן לראות בבירור. הגלים

מעותי בזכות סיכום נתוני משרד הבריאות מראה שבבתי האבות התחלואה והתמותה ירדו באופן מש

התגובה  –תכנית מגן אבות בראשותו של פרופ' נמרוד מיימון ולמרות אירועי הדבקה רבים במוסדות 

 40% –המהירה והנחושה קטעה את שרשראות ההדבקה בבתי האבות והביאה לשיפור של כ 

 בשיעור התמותה.

 222ות מתוך במתים בבתי הא 125תמונת המצב: במהלך הגל הראשון בחודשים מרץ אפריל היו 

סך הנפטרים במדינה באותה  מתוך 56%נפטרים במדינה באותה תקופה. למעשה בגל הראשון 

 או מבתי האבות. תקופה ב

נפטרים בבתי  53לעומת זאת מאז הקמת תכנית מגן אבות בסוף אפריל ובמהלך הגל השני נרשמו 

במדינה כלומר בזכות התכנית וההנהגה שהעניקה לתושבי המוסדות הושגה   198האבות מתוך 

      בשיעורי התמותה בבתי האבות.  40%ירידה של כמעט 

                       

 23/7/2020סיכום יומי 
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ל גריאטרייה לתאריך "י חמ"מצ"ב סיכום דגימות מרוכזות במוסדות גריאטריים רפואיים כפי שנמסרו ע

22.07.2020: 

                      

 22.07.2020יום רביעי  -חלוקת דגימות מוסדיות                        

 דגימות בפועל כמות דגימות  שם המוסד
מעבדה 
 קולטת

 סטטוס

פנחס רוזן בית הורים 
 רמת גן

 במעבדה תה"ש נגיפית 221 218

בית סיעודי כליל החורש 
 איילת השחר

30 25 
My 

Heritage 
 במעבדה

בית סיעודי קיבוץ בית 
 זרע

 במעבדה  39 31

 במעבדה  164 250 גוונים רמת טבריה

 במעבדה  23 16 כפר הנשיא

 76 140 בית בלב תל אביב

 

 במעבדה

 במעבדה 117 117 מרכז גריאטרי ראשל"צ

 במעבדה 266 289 עמיגור דגן חולון

 במעבדה 82 100 עוגן נהריה

 במעבדה 15 22 פנורמה נהריה

 במעבדה 270 284 בראט כרמיאל

מערך דיור קשר עכו וגליל 
 קיבוץ כברי -מערבי 

 במעבדה 25 25

 במעבדה 60 80 נוף שלומי

 במעבדה 58 60 נווה באבוב בת ים

 במעבדה 93 120 בלב בת יםבית 

 במעבדה 32 40 בית אור בת ים

 במעבדה 119 105 פסגת אחוזה חיפה

 במעבדה 139 136 עמיגור צה"ל קריית ים

 במעבדה 215 230 נווה רם רכסים

בית אקשטיין מעון כרמל 
 + סביון בנימינה

 במעבדה 295 359

 במעבדה 116 127 בראשית שער מנשה

 במעבדה 70 85 חדרהבית הנשיא 

 במעבדה 56 71 אילנית פרדס חנה

 במעבדה 53 53 קיבוץ גן שמואל

 במעבדה 113 137 מעון לנכים צעירים נתניה
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 במעבדה 73 80 נופי השרון נתניה

 במעבדה 110 120 גני ד.ר.א.ל אבן יהודה

 הבית לאזרחים וותיקים
 קדימה צורן

 במעבדה 54 50

טנדר לאבינג קר הוד 
 השרון

 במעבדה 103 116

 במעבדה 25 25 בית אור כפר סבא

 במעבדה 28 30 בית אור רמת גן

 במעבדה 142 136 בית בלב פתח תקווה

 במעבדה 70 75 ערוגות הבושם בני ברק

 7 אוהל שרה גבעת שמואל

62 

 במעבדה

 9אוהל שרה בני ברק )
 אתרים(

 במעבדה 58

תפארת אבות בכפר 
 אחיעזר

 במעבדה 217 207

 במעבדה 48 50 בית הורים ויצ"ו תל אביב

 במעבדה 37 36 קריית שלום תל אביב

 במעבדה 113 150 פאלאס מודיעין

 במעבדה 149 200 חמדת נוף ים ראשל"צ

 במעבדה 162 175 עידן הזהב ירושלים

רוכלין קריית מנחם 
 ירושלים

 במעבדה 125 120

 במעבדה 88 120 משען נוף ירושלים

 במעבדה 46 41 ירושלים ם"אקי

דיור עמיגור  מקבץ
 הראשונים אשדוד

 במעבדה 220 250

 במעבדה 55 59 עמיגור יובל אופקים

 במעבדה 59 60 אורפז באר שבע

נווה שבא השלום באר 
 שבע

 במעבדה 110 140

 במעבדה 19 20 אקי"ם אילת

 במעבדה ע"כ 223 250 בית טובי העיר ירושלים

 44 50 סנט וינסנט ירושלים
 

 במעבדה

 במעבדה 135 120 בית באייר ירושלים
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 במעבדה 83 80 נופי ירושלים

 108 130 אחוזת רים רמלה
המכון 
 הביולוגי

 במעבדה

 0 20 השופטים רמלה

 

 בוטל

 במעבדה 140 159 מעון אביב לוד

 במעבדה 25 45 גני יער לוד

 במעבדה 100 145 נאות מרגוע רמלה

 במעבדה 161 185 נווה אדיר רחובות

 במעבדה 118 158 נווה אורנים גדרה

 במעבדה 97 140 בית רחל ליצ'ק אחווה

 -עמיגור אשדוד ים 
 אשדוד

 במעבדה 139 156

 במעבדה 61 80 קריית גתנווה אופק 

 במעבדה 8 10 נווה אופק אשקלון

     6299 סה"כ דגימות בפועל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


