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 כ"ו טבת תשפ"ב            

 2021דצמבר  30
 1385696121: סימוכין          

 

 ":תפוצת מוסדות "מגן אבות ואימהותלכבוד   
 מנהלים רפואיים             
 מנהלות סיעוד             
 מנהלות השירות לעבודה סוציאלית             
 מנהלים אדמיניסטרטיביים             

 
 שלום רב,

 
 הגברת  מוכנות מידית להתמודדות עם הקורונה  -עדכון הנחיות הנדון:  

 במערך "מגן אבות ואימהות"
  12.12.21 -ו 1.12.21מסמך זה מחליף את המסמך מתאריך 

 

 
כידוע, בימים אלה אנו חווים עליה בתחלואה בארץ ובעולם מווריאנט האומיקרון. הגל החמישי החל ולפי  .1

 מאפייני האומיקרון קיים צפי לשיעורי תחלואה גבוהים. 

מנהלת "מגן אבות ואימהות" ממשיכה בפעילות מוגברת של המוקדים, בביצוע דיגומים ושימור מערך  .2
לות במוסדות ובמרג"ים לצורך מתן מענה לקטיעת שרשראות הדבקה האשפוז במחלקות הקורונה, פעי

 והעברת חולים מאומתים מהמוסדות ומבתי חולים .  

וריאנט האומיקרון מאופיין ביכולת הדבקה מאד גבוהה כשחומרת התחלואה עדין לא ברורה לאוכלוסיית  .3
בעבר(. בכוונתנו להגביר את  "מגן אבות ואמהות" )אוכלוסייה בסיכון עם הסתמנות אטיפית כפי שלמדנו

מעטפת ההגנה על  האוכלוסיות בסיכון, במסגרות החוץ ביתיות עד להתבהרות המצב בשבועות הקרובים. 
נבקש תשומת לבכם המיוחדת ושיתוף הפעולה המלא למען הגנה על דיירכם ועובדיכם  לשמירת הביטחון 

 הבריאותי של מערך "מגן אבות ואמהות".

 (  5ת גל האומיקרון )גל להלן הנחיות לקרא .4

  –חיסונים     4.1
ידוע שגם נגד וריאנט האומיקרון החיסון הנוכחי  מספק  –( חיסוני קורונה )חיסון שלישי 4.1.1

הגנה טובה מפני תחלואה קשה ותמותה, על כן אנו מבקשים לעודד עובדים שטרם התחסנו, 
שיעורי  להתחסן בהקדם ולחסן דיירים שאינם מחוסנים באמצעות קופות החולים.

 3ניתן לחסן במרווח של   28/12/21ההתחסנות ייבדקו מעת לעת. בהתאם להנחיות במועד 
 חודשים מחיסון אחרון.

לאור העובדה שקיימת תחלואת שפעת בארץ יש לעודד השלמת חיסוני  -חיסוני שפעת 4.1.2
[ 20%-[ ולצוות שיעור ההתחסנות  80%שפעת לדיירים ]כיום שיעור ההתחסנות עומד סביב 

יש לבצע פעילות הסברה ועידודו בתוך המסגרת. כל קושי מול קופות  החולים יש לידע   .
את הגריאטר המחוזי.  )ניתן להקצות חיסוני שפעת למוסדות משרד הבריאות לחיסון צוות 

 ודיירים(
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 PCR. דיגומי 4.2

צוות יבוצעו פעם בשבוע. בנוסף, כלל אנשי ה דיגומי סקר" לאנשי צוותשהם " PCRדיגומי  .א
יבצעו בדיקת אנטיגן, ביום הרביעי, על ידי אנשי המוסד. הערכות יסופקו על ידי משרד 

 הבריאות למוסדות.
( עקב חומרת ההדבקה תעלה באופן משמעותי דיגומי הבטיחות" )דיגומי צוות ודיירים" .ב

תדירות לפעם בשבוע במסגרות משרד הבריאות ) סיעודיים, בי"ח גריאטריים, מרגי"ם ומערך 
ריאות הנפש( ובמסגרות תשושים של הרווחה. בשאר המסגרות  "דיגומי הבטיחות"  יתבצעו ב

 פעם בשבועיים או לפי שיקול דעת הנחיית צוות בריאות הציבור על פי תחלואה מקומית.   
נדרש שיתוף הפעולה המלא שלכם מול הגופים הדוגמים אשר מתקשרים עמכם לתיאום יום  .ג

מתווה. אנו בתקופה בה נדרש הידוק הנהלים ומימוש המתווה. וכמות הדיגומים, בהתאם ל
יש לוודא נוכחות מלאה של אנשי הצוות ביום הדיגום שנקבע ובהתאם לכמות הנדגמים  

 ביצוע  מול תכנון, לכל הפחות.   90% -ועמידה  ב
 . חודשים מיום החלמה 3אין לדגום מחלימים עד הערה: נציין ונזכיר כי  .ד

 המידע ולכן נבקשכם להיות מעורבים ולמנוע דיגום זה.לדוגמים אין 
, בעקבות ניטור סימפטומים ו/או חשיפה למאומת, הזדרזו בכל מקרה של חשד לתחלואה .ה

 *8007להתקשר למוקד מגן אבות ואימהות לשם הזמנת דיגום בטלפון מספר 
  - דיגומי מוסד בהתפרצות  .ו

ימים.  3-4ופן מלא )דיירים ועובדים( כל מוסד שנמצא בו איש צוות /דייר מאומת, יידגם בא
המוסד יחזור לדיגומי שגרה לאחר שתקטע שרשרת ההדבקה ובשני דיגומים עוקבים לא יתגלו 

 מאומתים חדשים. 

 

 בדיקות אנטיגן    4.3

מהידע המצטבר, ערכות האנטיגן לבדיקה מהירה אשר מיועדות לדיירים ולעובדים  .א
( שמשמעותו היא 99%בה  עם מדד סגוליות גבוה )מעל כאחד, הינן בעלות יכולת גילוי טו

שתוצאת בדיקת אנטיגן חיובית, מעידה בסבירות גבוהה כי האדם אכן מאומת. אי לכך, 
 . PCRיבודד כמאומת ,ומחייב תיאום וביצוע בדיקת 

בלבד. לכן, תוצאת אנטיגן שלילית  80% -מידת הרגישות של בדיקת האנטיגן עומדת על כ .ב
לשלילת אימות לקורונה, אינה נחשבת ממצא מעבדתי ולא יכולה להחליף אינה קבילה 

 ממצא מעבדתי.
ערכות האנטיגן לבדיקה מהירה מיועדות להיות כלי נוסף בידי הנהלת המוסד לניהול  .ג

 המאבק במגיפת הקורונה ולקטיעת שרשראות הדבקה באופן מהיר ויעיל.
 אין להשתמש בערכות האנטיגן המהירות: 4.1.3

 שבועית עבור אנשי צוות וחודשית עבור דיירים.  PCRקת כתחליף לבדי
 לשחרור מבידוד או שינוי תנאי בידוד. 
 למתן תו ירוק לעובדים או למבקרים.

 לפני מעבר למחלקת קורונה
 
 התוויה לשימוש בערכות האנטיגן לבדיקה מהירה עבור דיירים: 4.1.4

 PCRבעת חשד לתחלואה עקב ניטור סימפטומים ועד לביצוע דיגום 
 דייר שיצא לביקור /טיול עם משפחתו

 דייר ששב מאשפוז או טיפול אמבולטורי
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 PCRשלילית, ידגם באנטיגן ויבודד עד לבדיקת  PCRדייר חדש שהגיע ללא בדיקת 
 מוסדית

 
 

 :התוויה לשימוש בערכות האנטיגן לבדיקה מהירה  עבור עובדים 4.1.5
מחוסן, אחת לשבוע בבדיקת אנטיגן, ארבעה ימים -כשגרה, ידגם כל עובד, מחוסן ולא

 . PCRלבדיקת    בנוסף.  PCRלאחר בדיקת ה 
 שבועית! pcrבדיקת אנטיגן אינה תחליף לבדיקת 

בעת חשד לעובד עם תסמינים, ידגם העובד בבדיקת אנטיגן ויישלח בהמשך לביצוע 

 . PCRבדיקת 

 :בדיקת אנטיגןדיווח על שימוש ב 4.1.6
 

 היה ועובד או דייר התגלה חיובי בבדיקת אנטיגן, יש:
* ולהזמין  דיגום בטיחות  8007להודיע מיידית למוקד "מגן אבות ואימהות" בטלפון 

PCR .לכל המוסד 
עם  PCRיש להרחיק ולבודד את המאומת עד לבדיקת  -כאשר דייר חיובי בבדיקת אנטיגן 

 תוצאה שלילית.
 PCRלא יכול להגיע למוסד ונדרש לבצע בדיקת הוא  –ובי בבדיקת אנטיגן כאשר עובד חי

 באופן מיידי.
 

 :בדיקות אנטיגן למבקרים 4.1.7

מתחמי  300 -א. מבקרים  חייבים בהצגת בדיקת אנטיגן שלילית אשר תבוצע באחד מ
הבדיקות הפרוסים ברחבי הארץ המאושרים על ידי משרד הבריאות ואשר מאושרת 

 הבודק )הודעה לנייד(ע"י הגורם 
https://experience.arcgis.com/experience/2bd444dbe59246d5a3cb7d3337

4b0653 

ב.  במידת הצורך ובהתאם לנסיבות הכרחיות בלבד ניתן להשתמש בערכות האנטיגן  
שברשותכם לטובת בדיקת מבקרים מחוסנים בלבד.  יש לעשות זאת באופן מצומצם 

ביותר תוך שיקול דעת שלוקח בחשבון את המלאי הנדרש לכם חודשית ליעודים 
 שנקבעו לערכות האנטיגן. 

ג. הקצאת בדיקות אנטיגן לכל מסגרת מגן אבות היא כלי מסייע שניתן למנהלים. יש 
אנטיגן בשיקול דעת מושכל, כדי לאתר תחלואה ולקטוע להשתמש בערכות בדיקות ה

 את שרשראות ההדבקה. 

 אחסון וביצוע הבדיקה: ח. 

מנהל המוסד יקבע מקום ייעודי בתנאים הנדרשים לאחסון הערכות בדיקה מהירה  .1
 מעלות( 25)מקום מוצל עד 

 מלאי הבדיקות הינו באחריות מנהל המוסד .2
 הבדיקה לעולם תתבצע בהסכמת הנדגם .3
 הדיגום יתקיים בתנאי ההיגיינה והמיגון הנדרשים .4

https://experience.arcgis.com/experience/2bd444dbe59246d5a3cb7d33374b0653
https://experience.arcgis.com/experience/2bd444dbe59246d5a3cb7d33374b0653
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 ידי איש צוות רפואי אשר הוכשר לכך בלבד ובהתאם להוראות היצרן-הדיגום יתבצע על .5
ידי  על שנבחר מתאים צוות איש ידי על הבדיקה תבוצע רפואי צוות אין בהן במסגרות 

  .מתאימה הכשרה ועבר המסגרת מנהל
 רשים וההדרכה שקיבלו.יש לתעד רשימת אנשי הצוות המו .6

 

 :מדיניות ניפוק וניהול מלאי .י
 

 8:30-15:30, בין השעות 3.1.22 -חלוקת ערכות האנטיגן לבדיקה מהירה תחל ביום שני ה .1
 . 

 יש לתאם הגעה מראש מול אנשי הקשר ישונעו לשלושה מוקדי חלוקה: .2
  052-6845373, כרמיאל איש קשר: אלירן   5גלובוס כרמיאל ברחוב המתכת  -כרמיאל 
   054-6944448קיסריה. איש קשר: שומרון   2גלובוס קיסריה ברחוב שיטה –קיסריה 
  ב –חפץ חיים( גלובוס חפץ חיים- waze  איש קשר: טניה .)073-3436957 

 
 ההקצאה אשר נקבעה למוסדך הינה חודשית ע"פ מפתח שנקבע מראש ותסופק  .3

  7-ערכות לעובד לחודש ו 7ערכות לחבילה. מפתח ההקצאה הינו:  20באריזות של     
 ערכות לדייר לחודש.    

 

  – ניטור לסימפטומים 4.4

על הנהלת כל מסגרת להקפיד על מעקב אחר הדיירים בחשד לתחלואה. אם במסגרות הבריאות 
בדיקת לחץ דם, דופק ורמת באמצעות בדיקת חום ובכל מקרה של חשד או עליה בחום יש להשלים  

ריויון חמצן לפחות  פעם ביום.  במסגרות אחרות במגן אבות  שאין צוות רפואי באמצעות תשאול 
 הדיירים . 

במקרה של חשד לעליה באחד הסימפטומים  במידת הניתן  לבצע בדיקה מהירה או לבקש בדיקת 
PCR . בהקדם האפשרי 

 מדיניות  ביקורים בתו  ירוק  ואכיפה    4.5

לאור החשש מהדבקות בקהילה יש להקפיד על אכיפת התו הירוק בכניסה למוסד  .א
בהתאם להנחיות הביקורים וכפי שיפורסם בצו. )הגנה על שוהים במוסדות בריאות 

 )בקרת כניסה למבקרים באחריות מנהלי המוסדות(.  ורווחה (.

ייר יקבל מבקר אחד ביום בלבד )קטין יוכל להתלוות ע"פ הצו המצורף, כל ד  .ב
 למבוגר(. לא ניתן למנוע ביקורים!. 

מבקרים מחוסנים יחתמו על הצהרה כי ביצעו בדיקה ביתית )תינתן להם האפשרות  .ג
לבצע בדיקה בתחנות הבדיקה המוסדרות במידה ויחפצו בכך( במידת הצורך 

ערכות האנטיגן  שברשותכם ובהתאם לנסיבות הכרחיות בלבד ניתן להשתמש ב
לטובת בדיקת מבקרים מחוסנים.  יש לעשות זאת באופן מצומצם ביותר תוך 
שיקול דעת שלוקח בחשבון את המלאי הנדרש לכם חודשית ליעודים שנקבעו 

 לערכות האנטיגן.

מבקר שאינו מחוסן נדרש להציג אישור תוצאה שלילית בבדיקה מהירה  .ד
שעות טרם  24צורך הצגת תו ירוק( שבוצעה עד )המבוצעת במוקדים המוסדרים ל
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 הביקור.  להלן מפת פריסה ארצית לבדיקות קורונה מהירות: 
https://experience.arcgis.com/experience/2bd444dbe59246d5a3cb7d333

5374b06 

יש להקפיד על עטית מסיכות על האף והפה לכולם )מחוסנים/ מחלימים ושאינם   .ה
 מחוסנים( בעת הביקור בכל רחבי המוסד  ועל  שמירת מרחק  והיגיינת ידיים .

לא יתקיימו ביקורים בהתאם  -במוסד בו קיימת התפרצות ובמחלקה בבידוד .ו
 להנחיית לשכת הבריאות המחוזית . 

 
  ם למחלקות קורונההעברות מטופלי 4.6

או בדיקת אנטיגן( יש לבודד את הדייר עד  PCRבמידה ויש דייר חשוד כמאומת לקורונה )מבדיקת  .א
 לפינויו ולהודיע ללשכת הבריאות ולקבל הנחיותיה להמשך הבידוד והדיגומים.    

    יש לציין כי לא מפנים למחלקות קורונה מאומתים על בסיס בדיקת אנטיגן חיובית. .ב
השארת מאומת או יותר במוסדות ב"מסגרת בידודית" דורש אישור לפי הנחיות משרד אליו הוא  .ג

שייך במערך הגריאטרי נידרש אישור מתועד של גריאטר מחוזי ורופא מחוז והן ראש אגף גריאטריה 
 או מי מטעמו בכפוף לעמידה לקריטריונים שנקבעו , מצ"ב. 

 הקורונה במערך הגריאטרי:להלן הנחיות העברות מטופלים למחלקות  .ד
יש להעביר מייל ניפרד לכל מטופל לחמ"ל "מגן אבות ואימהות" 

havarot.magenavot@MOH.GOV.IL  
 המסמכים הבאים יכללו:

 יש לרשום בנושא המייל את שם המטופל ומספר  ת.ז. .1
קע של המטופל ) מחלות כרוניות וחריפות ומידת תחלואת ר–סיכום רפואי עדכני  .2

חומרתן, מורכבות רפואית וטיפולית( סטטוס מחלת הקורונה, תרופות קבועות ובדיקות דם 
 עדכניות.

 דוח תפקודי סיעודי .3
 בלבד( PCRתשובת בדיקת הקורונה ) .4
 סמנים חיוניים עדכניים )חום, ל.ד, דופק רמת סטורציה באוויר חדר (  .5
 הקורונהסטטוס חיסוני  .6

 בעת העברת המטופל יש להקפיד:  .ה
לשים אצעדה על ידי המטופלים )ידון הכולל שם מלא ות.ז (  יש להקפיד לשים לכל  .1

 אצעדות )ידונים מזהים( אחד על כל יד או יד ורגל . 2מטופל 

 , מומלץ גם צילום פנים לצרף צילום ת.ז .2

פות לא שגרתיות ולהמציאן ימים ) יש להתייחס לתרו 3 -לשלוח את המטופל עם תרופות ל .3
 למוסד הקולט בהקדם( 

לידע את איש הקשר / בן המשפחה עוד טרם העברת המטופל ולצרף את מס' הטלפון  הנייד של  .4
 איש הקשר מטעם המשפחה

 ( :במועד העברת המטופל, יש לוודא כי )בנוסף לנאמר מעלה  .ו
 את שיוך המסמכים הרפואיים הרלוונטיים לאותו  -בעת הכנסת המטופל לאמבולנס .1

 חולה והימצאות האצעדות זיהוי  למטופל 
 זיהוי המטופל ע"י איש צוות מהמוסד המפנה  .2

  -קליטת המטופל במחלקת קורונה  בביח גריאטרי יש לוודא .ז
 ונטיים למטופלאצעדות זיהוי למטופל, וקבלת המסמכים הרפואיים הרלו 2המצאות  .1

https://experience.arcgis.com/experience/2bd444dbe59246d5a3cb7d33374b0653
https://experience.arcgis.com/experience/2bd444dbe59246d5a3cb7d33374b0653
mailto:havarot.magenavot@MOH.GOV.IL
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 יש לזהות את המטופל בהקדם האפשרי גם  בשיחת וידאו מול איש צוות מהמוסד המפנה  .2
 
 

   –מיגון  .5
חמל לוגיסטיקה תיאום  –יום  למיגון  הצוות ממשרד הבריאות  14-ניתן  לקבל ערכת התפרצות  ל .א

 הזמנה מול מוקד דיגומים במגן אבות  ומשיכה בתיאום עם חמל לוגיסטיקה הפועל במשל"ט . 
ניתן לקבל מסיכות כירורגיות לשימוש שוטף למחלקות בשגרה. ניתן לקבלם בנקודות המשיכה.  .ב

 הפניה תצא בנפרד מחמל לוגיסטיקה במשרד הבריאות 
 

בעת הזו  נבקש תשומת לבכם המיוחדת ושיתוף הפעולה המלא למען הגנה על דיירכם ועובדיכם  לשמירת הביטחון 
 הבריאותי של מערך מגן אבות .

 
 בברכה                                                                        

                                                                                

 ד"ר אירית לקסר
 מנהלת מגן אבות ואימהות

 ראש אגף גריאטריה 
 חטיבת הרפואה

 
 
 

 העתקים:
 ל  משרד הבריאות פרופ' נחמן אש, מנכ"

 פרופ' סלמאן זרקא, פרוייקטור מגן ישראל 
 ד"ר שרון אלרעי פרייס, ראש שרותי בריאות הציבור

 ד"ר ורד עזרא, ראש חטיבת הרפואה 
 ד"ר דודו דגן, ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים

 ד"ר רם שגיא, חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
 סיעוד בחטיבה למרכזים רפואיים ענבל ירקוני, מנהלת מערך ה

 סמדר שרבי, מנהלת תחום איכות ואקרדיטציה, חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
 יוסי אילוק –ראש המשל"ט 

 עירם אמתי –ראש מכלול בדיקות 
 אלי בוקובזה –ראש מכלול חיסונים 

 נועה חסדאי, האגף לשעת חירום
 ואימהותפרופ' נמרוד מימון,  פרוייקטור מגן אבות  

 ד"ר שגית ארבל , רופאה ראשית, משרד הרווחה 
 פרופ' בשארה בשארת, חטיבת הרפואה 

 רופאים מחוזיים ונפתיים
 גריאטריים מחוזיים

 דובר המשרד
 עו"ד מיטל גבאי, ממונה גריאטריה ורישוי מוסדות, הלשכה המשפטית
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 פרופ' אהוד דוידסון, מנכ"ל שירותי בריאות כללית 
 ד"ר אורלי וויינשטיין, סמנכ"ל וראש חטיבת בתי החולים, שירותי בריאות כללית 

 ד"ר יוסי נגה, ראש אגף הרפואה, חטיבת בתי החולים
 גב' יולי גת, יו"ר ארגון א.ב.א, ארגון בתי אבות ודיור מוגן

 עו"ד איציק כהן, מנכ"ל העמותה לגריאטריה בישראל
 צוות אגף גריאטריה

 חן וונדרסמןראש אגף שירות, 
 גב' טלי דהן, מנהלת מוקד קול הבריאות

 גב' איילת יוסף, מנהלת מוקד מגן אבות ואימהות
 גב' אורה דואק, משרד השיכון

 גב' מגל אוקנין, משרד הקליטה
 

 

 

 

 

 

 


