
 

 

 האגף לגריאטריה
 שרד הבריאותמ

 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 

 כ"ב בסיון, התשפ"א
 2021יוני  02

 470538921סימוכין:
 

 לכבוד:
 תפוצת מוסדות מערך מגן אבות ואימהות

 
 

 שלום רב,
   תכנית מגן אבות ואימהותהנדון:  

 

של תוכנית מגן אבות ואימהות עברה לניהול האגף לגריאטריה במשרד הבריאות  כפועל יוצא 
מדיניות  המשרד להתכנסות של  גופים  חיצוניים אשר סייעו  לנו בהתמודדות  עם  מגפת הקורונה 

 זאת לאור  הירידה המזהירה בנתוני התחלואה במדינת ישראל ובמערך מגן אבות בפרט.  

המוקדים . במתכונת ההפעלה  תחת אגף הגריאטריה נמשיך  את עבודת מגן אבות ללא שינוי
מוקד העברות, מוקד דיגומים וחיסונים, מוקד מוסדות ומשפחות  בתצורה  :ידםימשיכו בתפק

מובנית  ומצומצמת בהתאם  לתרחיש התחלואה שאנחנו נמצאים בו . ככל שנדרש נערך להרחבה 
 ,בריאות: במידת הצורך. יחד נמשיך לפעול  למניעת קורונה ושיפור תמונת הבריאות במוסדות

 וגבלויות ומשרדי השיכון והקליטה.מינהל מ ן,דיור מוגוווחה ר

מתוך תחושה של  "מגן אבות ואימהות"אנחנו מבקשים לומר תודה לכל האנשים הרבים שפעלו ב
שליחות  ואמונה לשמירת בריאותם על הקשישים בבתי האבות ויכלו לה לאורך כל התקופה. 
 ברכתנו  שלוחה אליכם מנהלי המוסדות שהתגייסתם  למאמץ לאומי  הרחב.

קף ההעברה של מנהלת  מגן אבות ואימהות  לאגף  לגריאטריה במשרד הבריאות החל מתאריך  תו
1.6.2021 . 

 בנושאים השונים, כדלקמן: להלן  דרכי ההתקשרות 

בשעות  *8007  לכל שאלה וצורך יופעל ע"י קול הבריאות דרך מספר: מוקד מוסדות טלפוני
  13:00עד  08:00וביום ו'    16:00עד  08:00ה  -א :הפעילות 

   או דרך דוא"ל:  *8007  המוקד הטלפוני דרך  ניתן לפנות   – דיגומים  מוקד 

digumim.magenavot@moh.health.gov.il 

באמצעות מייל לכתובת  ל מגן אבות "לחמיש לפנות   – חיסונים ותעודות התחסנות

hamal.magenavot@MOH.GOV.IL 

חולי קורונה מבתי חולים כלליים, מוסדות גריאטריים ומוסדות  העברות   - העברותמוקד 
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מכתב רפואי, דוח סיעודי תפקודי, סמנים  : כולל מסמכים הרווחה למחלקות קורונה ייעודיות, 
חיוניים ותשובת קורונה , באמצעות מייל לכתובת : העברות מגן אבות 

havarot.magenavot@MOH.GOV.IL   ולציין בגוף המייל פרטי איש הקשר בבי"ח/מוסד
 .כולל מס' נייד

 בברכה,                                                                                                         

           
 ד"ר אירית לקסר עשהאל                                                

 ראש האגף לגריאטריה                                                
 

 העתקים:
 פרופ' חזי לוי מנכ"ל  משרד הבריאות 

 מר אליעזר קפלן, מנכ"ל  משרד הרווחה 
 מנהל  משרד השיכון  והקליטה 

 , פרויקטור מגן ישראל רופ' נחמן  אשפ
 ד"ר ורד עזרא , ראש חטיבת הרפואה 

 גריאטריים מחוזיים
 , ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתייםדודו דגןד"ר 

 מנהלת מערך הסיעוד בחטיבה למרכזים רפואיים ענבל ירקוני, 
 ממשלתייםסמדר שרבי, מנהלת תחום איכות ואקרדיטציה, חטיבת המרכזים הרפואיים ה

 פרופ' נמרוד מימון ,  מנהל  מגן אבות  ואימהות
 ד"ר שגית ארבל , רופאה ראשית, משרד הרווחה 

 ר' המשלט הלאומי למאבק בקורונה אלי  גלעד,
 חסן איסמעיל , חשב 

 , חטיבת הרפואה פרופ' בשארה בשארת 
 רפי גולני , ראש אגף חירום 

 רופאים מחוזיים ונפתיים
 םגריאטריים מחוזיי

 נעה חסדאי , מנהלת המשלט  קורונה לאומי 
 דובר המשרד

 עו"ד מיטל גבאי, ממונה גריאטריה ורישוי מוסדות, הלשכה המשפטית
 פרופ' אהוד דוידסון, מנכ"ל שירותי בריאות כללית 

 ד"ר אורלי וויינשטיין, סמנכ"ל וראש חטיבת בתי החולים, שירותי בריאות כללית 
 פואה, חטיבת בתי החוליםד"ר יוסי נגה, ראש אגף הר

 גב' יולי גת, יו"ר ארגון א.ב.א, ארגון בתי אבות ודיור מוגן
 עו"ד ערן שמואלי, מנכ"ל העמותה לגריאטריה בישראל

 ענת מרגל,  יישום סטנדרטים , חמ"ל  גריאטריה 
 ל גריאטריה "לאה גאון , חמ

 צוות אגף גריאטריה מורחב
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