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 כ"א באדר א', התשפ"ב             
22/02/2022 

 276964122 :סימוכין          
 

 מוסדות ובתי חולים גריאטרייםמנהלי   :לכבוד
 

 רב, שלום
 
 

 מוסד פרטנית בפורטל דיגומים, מגן אבות ואמהות אוכלוסייתהנדון: 
 

פורטל מגן אבות ואימהות הוקם עבורכם לפני שנה על מנת לאפשר גישה יעילה ומהירה למידע הנדרש  .1
 לכם במסגרת המאבק במגפת הקורונה ואשר כולל:

 
  Covid 19א. צפייה בתוצאות דיגומי 

 מתחסנים במוסדב. צפייה בתמונת מצב ההתחסנות וה
 ג. הגשת בקשות לדיגום במוסד 

 
היום, אנו שמחים לבשר לכם כי עם קבלת הגיבוי המשפטי ולטובת המשך המאבק במגפת הקורונה בלבד,  .2

 "אוכלוסיית המוסד".    -מופעלת  בפורטל יכולת חדשה

 המשמעות היא שתתוסף לכם יכולת עצמאית להעלות לפורטל הדיגומים קובץ           
     אוכלוסייה )עובדים ודיירים( פרטני ועדכני אשר ישרת אתכם ואותנו בהיבטים רבים ומגוונים במסגרת           

 ההתמודדות המשותפת עם המגפה.          

 :ל"אוכלוסית המוסד" מספר מטרות .3
 

לאפשר לכם דרך עצמאית לעדכן אותנו בלחיצת כפתור בנתוני האוכלוסיה שלכם כך שכחלופה לטרחתכם  .א
 במילוי סקרים, אנו נדע לערוך הצלבות עם מאגרי נתונים אחרים הקיימים אצלנו 

לשקף לכם בכל רגע נתון ועל בסיס אוכלוסיית המוסד המעודכנת אצלנו, תמונת מצב תקפה, הכוללת  .ב
 יסטיים ואפידמיולוגים על האוכלוסיה שלכם. עיבודים סטט

 לדוגמא, היקף התחסנות עובדים ודיירים.

 לתעד בדיקות אנטיגן בקלות ובמהירות לשם קבלת תוקף מוסדי .ג

 לאפשר לנו כמנהלת המגן לקבל תמונת מצב אמינה ועדכנית לניהול משאבים איכותי .ד
 
 

 :כל מה שנדרש מכם בשלב זה .4

מכם אשר יקבלו הרשאה בהמשך ולהגיע עימם לפגישת הסברה והדרכה לבחור עד שלושה נציגים מטע
  27.2.22 -שתתקיים בזום, ביום א' ה

 ע"פ הפירוט הבא:
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 09:00בשעה  –מוסדות המשתייכים למחוז דרום, מחוז אשקלון ומחוז ירושלים 

 11:00בשעה  –מוסדות המשתייכים למחוז צפון ולמחוז חיפה              

 13:00בשעה  –מוסדות המשתייכים למחוז מרכז ולמחוז ת"א              

 לינק לפגישה יישלח בסמוך למועד הפגישה.           

        

 

 
 ,בברכה

                                                                               

 לאה גאון      
 ממונה תחום קורונה ארצי, אגף גריאטריה

 אבות ואמהותמגן 
Lea.gaon@moh.gov.il         

 *8007טלפון:      
 
 

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

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

 , ראש חטיבת הרפואה הגר מזרחיד"ר 
 ד"ר דודו דגן, ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים

 ד"ר רם שגיא, חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
 ד"ר הדר אלעד, מנהל האגף לרפואה בקהילה

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

   הרוקחות אגף מנהלת -מגר' הדס רותם 
 יוסי אילוק –ראש המשל"ט 

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

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

 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

 פרופ' אהוד דוידסון, מנכ"ל שירותי בריאות כללית 
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 סמנכ"ל וראש חטיבת בתי החולים, שירותי בריאות כללית ד"ר אורלי וויינשטיין, 
 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

 דר' גלית קאופמן, מנכל"ית בית בלב
 ה, איגוד בתי האבותיוסי קפלן, ממונה קורונ

 צוות אגף גריאטריה
 ראש אגף שירות, חן וונדרסמן

 גב' טלי דהן, מנהלת מוקד קול הבריאות
 גב' איילת יוסף, מנהלת מוקד מגן אבות ואימהות

 מנהלת פרויקטים, אגף המחשובגב' גילה ארד, 
 ראש צוות משל"תגב' חן בוסקילה, 
 BIמנהל פרויקטים ומנתח מערכות מר ששי חריזמן, 

 חמ"ל דיגומים
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