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 בתי חולים גריאטרייםתפוצת   : לכבוד
 מנהלים רפואיים
 מנהלות הסיעוד

 מנהלים אדמיניסטרטיביים
 

 רב, שלום
 צוות והדרכתו בבתי חולים גריאטריים הקצאתהנדון: 

 
לאור משבר הקורונה, פנה משרד הבריאות לסטודנטים לסיעוד ולרפואה, אשר אינם עובדים ואשר הביעו 

 נכונות לעבוד במוסדות סיעודיים ובבתי אבות. 
 

למייל חמל גריאטריה   מפורטת ת בתשלום יפנה בבקשהמוסד המעוניין בקליטת צוו

hamal.geriatrics@MOH.GOV.IL  תוך ציון: 

 שם המוסד 

 מספר המחלקות 

 מספר מחלקות עם קורונה 

  מספר העובדים המבוקש 

  .שם טלפון ומייל של אשת קשר 
 

 יעביר למוסד רשימת מועמדים המתגוררים באזור המוסד. ל"החמ
דרש לנהל יייובהר כי העסקתם של הסטודנטים תהיה על ידי המוסד וכן התשלום עבור עבודתם. כל מוסד 

חובה לדווח למייל מעלה, על כל ם לעבוד אצלו. ימו"מ ולחתום על הסכם עבודה עם הסטודנטים המעוניינ
 שהועברה. אדם שנקלט לעבודה מההקצאה 

 
קיימת  בנוסף,מטפלים, אלא אם כן יצוין אחרת.  –יש לציין כי עובדים אלו יוכלו לעבוד ככוחות עזר 

קלט לעבודה בפיקוח של יוממתינים לסטאז' ויכולים לה בחינת הסמכהרשימה של רופאים שעברו את 
 נהלי משרד הבריאות. רופא על פי 

 
 יגון ותהליכי העבודה באדם הזקן.נדרשים לעבור הכשרה בתחום המעובדים אלו, במידה ויקלטו לעבודה, 

 בברכה    

 

 אירית לקסרד"ר                                          
 ראש האגף לגריאטריה                                      

 העתקים:
 סימן טוב, מנכ"ל המשרד-מר משה בר

 פרופ' איתמר גרוטו, משנה למנכ"ל

mailto:XXX@moh.health.gov.il
mailto:call.habriut@moh.health.gov.il
mailto:hamal.geriatrics@MOH.GOV.IL


 

 

 האגף לגריאטריה
 משרד הבריאות

 39רחוב ירמיהו 
 1176ת.ד. 

 9101002ירושלים 
call.habriut@moh.health.gov.il 

 02-5655969פקס:      5400*  טל:

Division of Geriatrics 
Ministry of Health 
39 Yirmiyahu St. 
P.O.B 1176 
9101002 Jerusalem 
call.habriut@moh.health.gov.il 
Tel: *5400     Fax: 02-5655969 

 פרופ' סיגל סדצקי, ראש שירותי בריאות הציבור
 , ראש חטיבת בתיה"ח הממשלתייםאורלי וויינשטייןד"ר 

 המשנה למנכ"לד"ר בעז לב, 
 ד"ר ורד עזרא, ראש חטיבת הרפואה

 גב' רונית רינגל, האגף לשע"ח 
 ד"ר דורית רובינשטיין, אחות מפקחת בקרה ארצית

 האגף לשעת חירום
 רופאים מחוזיים

 ים נפתייםרופא
 גריאטריים מחוזיים

 , האגף לגריאטריה צוות מורחב
 צוותי הבקרה הגריאטריים
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