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 דיגומים במוסד פורטל

 

 .מורשהבוצעו במוסד אליו המשתמש שקורונה  ותתוצאות בדיקבבפורטל ניתן לצפות 

 /https://coronageriatric.health.gov.ilהכניסה לפורטל בלינק 

 או מתוך אתר מגן אבות 

 .GOOGLE CHROMEמומלץ להיכנס למערכת דרך דפדפן האינטרנט -*שימו לב

survey-facilities-care-term-covid19/long-health/care-of-https://govextra.gov.il/ministry 

 

לאנשי קשר במוסד המכלול האחראי במשרד הבריאות הרשאת שימוש בפורטל מוענקת על ידי  

 בהתאם לתפקיד .

 דיגומים .1
 שבוצעו בטווח התאריכים שנבחר.לאחר ההתחברות ,נפתח המסך הבא ,המציג את כלל הבדיקות 

 ברירית המחדל מציגה את הדיגומים שבוצעו בשבועיים האחרונים.

 

  

 

 

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/care-covid19/long-term-care-facilities-survey


 .ייצוא לאקסלבמידת הצורך ע"י לחיצה על הכפתור  Excelאת כלל התוצאות ניתן לייצא לקובץ 

 .גם חיובי גבולי. תוצאות חיובי באיגום כוללות גם חיובי גבולי באיגום ותתוצאות חיובי כולל

איש  25לכל הנבדקים באותה מבחנת איגום. לדוגמא, כאשר נדגמו  ותתוצאות חיובי באיגום מתייחס

 .ייספרו כתוצאה חיובית באיגום  כולם  –תוך מבחנה אחת ב

 . הנדגמים 25לכל  תופיע תוצאת חיובי באיגום, בדף הפרטני

 –במידה ובעת הדיגום נלקחה דגימה נוספת עבור כל נדגם במבחנת האיגום )שיטת איגום פרטני( 

דה ויש מספר ניכר התוצאה באיגום בתוצאה הפרטנית. באופן דומה, במי תוחלףלאחר מספר שעות 

לאחר מספר שעות, במקרה של איגום פרטני,  –מבחנת האיגום היא זו שנפסלה  –של תוצאות פסול 

 התוצאה תוחלף בתוצאה הפרטנית.

אבל התוצאה הפרטנית כבר במקרה של בדיקה באיגום שהתוצאה של האיגום עדיין לא הגיעה 

 . איגום-לא בוצעאז יוצג סטטוס  לא נבדק בגלל תוצאה שלילית של האיגום, הגיעה והיא שהמטוש

זה מקרה נדיר ורוב . הסטטוס הזה ייסכם בתוך הבדיקות שממתינות לתוצאה ברמת הבדיקה למוסד

 הסיכויים שלא תפגשו אותו.

 

 חיפוש:

ם בעמודת      ניתן לבצע חיפוש של מוסד ספציפי עפ"י שם המוסד או קוד המוסד כפי שהם מופיעי

 :שם וקוד מוסד

 

 

 תוצאות דיגום במוסדפירוט יה ביצפ 

רצויה ות שנבדקו בדיגום מסוים יש ללחוץ על השורה העל מנת לצפות בפירוט של הדיירים ואנשי הצו

 ., בשתי לשוניותפרטי הנדגמים מסך הבא עםה והמערכת תציג את

למשל עפ"י עמודת תאריך  ,כל עמודהבטבלת הנתונים של תוצאות הבדיקה ניתן לבצע מיון עפ"י 

  העמודה. תע"י לחיצה על כותר הדיגום,

או  , ניתן לראות את השעה בה בוצע הדיגוםותאריך התוצאה בריחוף על תאריך הבדיקה– שימו לב*

  .השעה שבה התקבלה התוצאה

 

 



 

 

במוסד ונתוני השוהים נתוני בדיקות של ולקת לשתי לשוניות: טבלת נתוני תוצאות הבדיקות מח

 את הנתונים הרלוונטיים: ת מהם ניתן לראותצה על אחבדיקות אנשי הצוות במוסד, בלחי

 

 סינון

 נן לפי תאריכי בדיקה מסוימים ,תוצאות הבדיקה ניתן לסאת 

בנוסף ניתן גם לסנן עפ"י תוצאת הבדיקה ,לדוגמה להציג את כלל  ם,לדוגמה החל מתאריך מסוי

 הבדיקות החיוביות במוסד:

 

 חיפוש

ניתן לאתרו בשורת החיפוש ע"י הזנת פרט  ם,מטופל/איש צוות מסוי את בדיקה שלעל מנת לאתר תוצ

 שם פרטי/שם משפחה/תעודת זהות:-מזהה

 

 ט מידע אחר שמופיע בטבלת התוצאותחיפוש גם קופת חולים או כל פריניתן לאתר דרך ה



 ייצוא לאקסל

 :ייצוא לאקסלבמידת הצורך ע"י לחיצה על הכפתור  Excelאת דוח התוצאות ניתן לייצא לקובץ 

 
 

 החלפת מוסד

 יה בתוצאות בדיקה של מוסד אחר ע"י ילמספר מוסדות ,ניתן לעבור לצפ מורשהבמידה והמשתמש 

 אליו: מורשהולבחור בדיגום של מוסד אחר אשר המשתמש  חזור לדיגום מוסדותלחיצה על פקד 

 פציפי.ניתן גם לחפש בשורת החיפוש מוסד ס

 

 

  



 שליחת מייל על תוצאה חריגה 

 כאשר מגיעה אחת מהתוצאות הבאות:

על קיומה של תוצאת  למנהל המוסד ישלח מייל   הבאיגום, חיובי גבולי, בדיקה פסולחיובי, חיובי 

 נוסח ההודעה: בדיקה כזאת.

  

 MagenAvotResults@MOH.GOV.IL מאת:

 ב>שם מוסד מקוצר< נושא: תוצאה חריגה דגימה מתאריך >תאריך דיגום<

 

 גוף המייל: 

 שלום וברכה, 

 

 ברצוננו לעדכנך כי התקבלו התוצאות הבאות:

 תוצאות חיוביות 1

 תוצאות חיובי גבולי 3

 

  יתכן ויהיו תוצאות חריגות נוספות עבור אירוע הדגימה. -התוצאות אינן סופיות 

 30/11/2020 באירוע דגימה שהתקיים בתאריך:

 חיפה מקום הדיגום:

 יש לפעול בהתאם להנחיות משרד הבריאות,
למנוע את התפשטות המחלה במוסד ומחוצה לו, ולהגן על על מנת 

 הבריאות של כולנו.

 

 .בקישור הזהניתן לצפות בפרטי הדגימה והנבדקים ולקבל מידע נוסף 

 תודה על שיתוף הפעולה ובריאות טובה,

 משרד הבריאות -צוות דיגום מוסדות 

 

mailto:MagenAvotResults@MOH.GOV.IL
https://coronageriatric.health.gov.il/
https://coronageriatric.health.gov.il/


 בקשות לדיגום.2
 

בקשות לביצוע דיגומים במוסד לצורך בדיקות סקר או מחשש  להגישהפורטל מאפשר למוסדות 

 להתפרצות במוסד.

 משולב יש להגיש בקשה נפרדת לכל מוסד.במידה ומדובר במוסד  -*שימו לב 

 

 הלשונית בקשות לדיגום.על מנת להגיש בקשה לדיגום, יש ללחוץ על 

 

 בקשה לדיגום במוסד.הבעת הכניסה ללשונית נפתח טופס 

 ת שחלק מן הפרטים כבר מלאים .ניתן לראו

 פרטי המוסד:

 יוצגו לבחירה רשימת המוסדות שהמשתמש מורשה אליהם.

 

 במידה וכתובת הדיגום שונה מכתובת המוסד, יש לציין זאת בשדה הייעודי לכך. –ב *שימו ל

 :אנשי קשר

הבקשה )פרטיו מתמלאים באופן אוטומטי( ופרטי איש  מגישפרטי  -מקטע אנשי הקשר מחולק לשניים

מו, גם אם מדובר ורך למלא את כלל פרטי ההתקשרות עהקשר במוסד לביצוע הבדיקות אשר יש צ

 אדם אשר מגיש את הבקשה.באותו 

 

 

 

 



 :פרטי הבקשה

 את הכלל הפרטים של בקשת הדיגום. במקטע הבא נמלא

 בחלק התחתון של המסך. שלח בקשהעל הכפתור  יש ללחוץלסיום התהליך והגשת הבקשה 

 

 לאחר מכן יוצג מסך אישור יצירת הבקשה.

 הדסק.מייל אישור נשלח לאיש הקשר במוסד, למגיש הבקשה וכן לראש 

 

 

 

  



 חיסונים.3
 

 לכך.המיוחדת מתאפשרת רק לבעלי ההרשאה  הצפייה בנתוני החיסונים

או לחלופין שבוצע  שלפחות אחד מן החיסונים בוצע במוסד אליו הוא  שייךמוצגים פרטי המתחסנים 

 .לו דיגום במוסד

 

עם אחוזי ההתחסנות  יוצגו כלל המוסדות אליהם יש למשתמש הרשאה חיסוניםבלחיצה על לשונית 

.בהם  

 ניתן לבצע חיפוש של מוסד ע"י הקשת קוד המוסד/שם המוסד בשורת החיפוש :

 

 

 

  .באחד מן המוסדות,יש ללחוץ על שורת המוסד המבוקש המתחסניםעל מנת לצפות בנתוני 

רשימת המתחסנים: תוצגבמסך הבא   

  

 

 

  



  חיפוש:

ניתן לבצע חיפוש עפ"י בכל לשונית  לאנשי צוות ושוהים במוסד , לשתי לשוניות התצוגה מחולקת

:או לחפש באחת מן העמודות הקיימות בטבלה שם/מספר זיהי בשורת החיפוש  

 

 

 צפייה בפרטים נוספים אודות  החיסון:

לצפות על השורה וניתן יהיה ללחוץ ספציפי,יש מחוסן מנות החיסון של בפרטי על מנת לצפות 

 בנתונים:

, קופת החולים של המחוסן בעת קבלת המנהבו ניתן החיסון מוסד: תאריך , 1פרטי מנה   

: כנ"ל2פרטי מנה   

 פרטי החיסון: שם מסחרי

 

 

 צור קשר.4
 .האחראי במשרד הבריאות פרטים ליצירת קשר עם התמיכה הטכנית או עם המכלול

  


