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 דיירי על להגנה מענה לאומית תכנית – ואימהות אבות מגן

השלישי. הגיל מוסדות  
 *8007 – מוסדות מוקד

 1 שלוחה *5400 – משפחות מוקד

 

 
להלן גרף המתאר את מספר המקרים החדשים של תחלואה בקורונה בקרב מטופלים במוסדות 

לא היו מקרים חדשים בימים . 18.3-13.5" על פני זמן, בין התאריכים תתכנית "מגן אבות ואימהו

 האחרונים.

  
 דיגומים

 17.05.2020יום ראשון  -חלוקת דגימות מוסדיות 

 כמות דגימות  שם המוסד
דגימות 

 בפועל

 42 50 עמל טבריה

 13 12 בית ליליאן עכו

 170 172 נוף שלומי

 73 53 אונגורד רזידנס חיפה

 203 170 פסגת אחוזה חיפה

 307 312 משען כרמל חיפה

 161 150 בית בארט ירושלים

 5 6 מגדלי הים התיכון ירושלים )השלמה(

 57 63 מגדלי הים התיכון נורדיה )השלמה(

 תיאור מצב
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 18 17 מגדלי הים התיכון כפר סבא )השלמה(

 9 12 מגדלי הים התיכון רמת השרון )השלמה(

 86 130 בית אבות שלמה המלך בני ברק

 107 105 בית אבות ויזניץ בני ברק

 6 7 מגדלי הים התיכון סביון אור יהודה )השלמה(

 72 105 אחוזת אייל אור יהודה 

 6 7 בני ארזים ראשל"צ )השלמה(

 789 900 משען חולון

 508 400 בי"ח רעות, מחלקה שיקומית 

 182 210 נווה באבוב בת ים

 14 14 מגדלי הים התיכון בת ים

 145 135 דבוריה בנורדיה

 58 78 בית חיל קיבוץ ברור חיל

 56 22 אקים אילת

 16 22 בית לחיים קיבוץ קטורה

 72 82 בית בלב אילת

 3175 סה"כ דגימות בפועל

 

 

  מ לאפשר התאמה אוטומטית בין תוצאות "א לקידוד של כל המוסדות ע"תיאום מול מדבוצע
 ני.עם הגל הש בהתמודדותיקל מאוד זה הליך ת .הבדיקות למוסדות

 
 
 מחוזייםופאים ר

  עלו הרופאים המחוזיים של משרד הבריאותון עם מימפרופ' יחה של שהיום התקיימה ,
 תיהנוכחיות ביצוע הדגימות במוסדות והוחלט להמשיך במדיניות נושאים מקצועיים כגון מדינ

 מוסדות שאינם נמצאים באזורים באדומים. בשל ביצוע דגימות גם 
 שלישיגזר מ

 ונבחנו אפשרויות להרחבת ןהיימיוסי ג'יונט -אשלל "כימון עם מנפגישה של פרופ' מתקיימה ה 
 ואימהות. שיתוף הפעולה עם תכנית מגן אבות

 
 

 


