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

 שלום רב,
 

 הנדון: רענון הנחיות לקראת חג הקורבן
 
 

מוברק. מי ייתן ורוח החג תשרה  לקראת חג הקורבן אנו מבקשים לברך אתכם בברכת חג אדחא
 עליכם, בריאות אחווה רעות ושלום. מאחלים לכם ולכל בני ביתכם חג קורבן שמח ומלא ברכה. 

 :לקראת החג מספר הנחיותרענן ברצוני ל

עקב תחלופת כח אדם לרגל החג יש להקפיד על עטיית מסיכה ושאר הנחיות מניעת  .1
 קורונה.

 
 ת מגן אבות ואמהות.יתקיימו לפי הנחיי -דיגומים   .2

 
בימי החג בני משפחה רבים באים לבקר ואנו מעודדים זאת, אך לאור העלייה  –ביקורים  .3

 בתחלואה יש להקפיד על מסיכות והנחיות מניעת קורנה כל זמן השהות במסגרת.
כניסת מבקרים למסגרת מחייבת בדיקת אנטיגן שלילית )המסגרות מקבלות ערכות אנטיגן 

 גם לצורך כך(ממשרד הבריאות 

 

 הנחיות.האחריות ההנהלות ליישום 
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 בברכת חג שמח,

 
 ד"ר אירית לקסר עשהאל                 

 ראש האגף לגריאטריה          
 ומנהלת מגן אבות ואמהות         

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

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

 ד"ר הגר מזרחי, ראש חטיבת הרפואה 
 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 
 סמדר שרבי, מנהלת תחום איכות ואקרדיטציה, חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים

   הרוקחות אגף מנהלת -מגר' הדס רותם 
 נועם ויצנר  –ראש משל"ט קורונה 
 עירם אמתי –ראש מכלול בדיקות 

 לילך שמיר –ראש מכלול חיסונים 
 עה חסדאי, האגף לשעת חירוםנו

 ד"ר שגית ארבל אלון , 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

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

 ד"ר אבינועם פירוגובסקי, ראש אגף הרפואה, חטיבת בתי החולים, שירותי בריאות כללית
 גב' יולי גת, יו"ר ארגון א.ב.א, ארגון בתי אבות ודיור מוגן

 לאיציק כהן, מנכ"ל העמותה לגריאטריה בישרא
 , מנכל"ית בית בלבקאופמן גלית "ר ד

 יוסי קפלן, ממונה קורונה, איגוד בתי האבות
 צוות אגף גריאטריה

 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
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