
בי"א לאנוסי משהד - הרצליה
בית הורים עירוני הרצליה - הרצליה

שבעת הכוכבים - הרצליה
סיעודית 7 כוכבים - הרצליה

הבית של ורה - הרצליה
דבורה בנורדיה - מושב נורדיה

נופי השרון - נתניה
בית עמי - נתניה

בית לב גנים  - נתניה
נוה הורים שפע חיים - נתניה

תפארת בנים נוה יצחק - נתניה
הבית לאזרחים ותיקים - קדימה

בי"א צימרמן - רעננה
מרכז גריאטרי נועם - רעננה

בית בלב  - רעננה
עמל בשרון - רעננה

פרוטיאה בכפר  - תל מונד
אחוזת פולג - קיבוץ תל יצחק

רוני עוזרי, יו"ר א.ב.א
משה טולדו, מזכיר א.ב.א

45 אלף דיירים ו-22 אלף מטפלים נמצאים בסיכון גבוה להידבק בנגיף הקורונה!

בדיקות קורונה
עכשיו!

בבתי האבות והדיור המוגן

בית טובי העיר  - ירושלים
טובי ירושלים בשורש - ירושלים

טובי ירושלים - ירושלים
יקירי ירושלים - ירושלים

סיעודית נופי מוצא - ירושלים
אגודה ע"ש ל.א. מאייר - ירושלים

נוה הורים המאוחד - ירושלים
שומרי החומות - ירושלים

בי"א קרית מנחם - ירושלים
פנינת שלושת האבות - ירושלים

נופי ירושלים - ירושלים
גני אורה - ירושלים

הבית בראש ההר נופי גילה - ירושלים
גולדן היל - ירושלים

רמת תמיר  - ירושלים
בי"א ג'ועבה - ירושלים

משגב לדך - ירושלים
מגדל נופים - ירושלים

פרוטיאה בהר - ירושלים
בית מוזס - ירושלים

אחוזת בית הכרם - ירושלים
בית באייר סנהדריה - ירושלים

עידן הזהב - ירושלים
נוה עמית רמת אשכול - ירושלים

בית בלב רחביה - ירושלים
בית ברט - ירושלים

גונן - ירושלים
הוד ירושלים - ירושלים

נופי מוצא - ירושלים
נאות אפקה - תל אביב

בית רמת אביב - תל אביב
חברת מושב זקנים  - תל אביב

בית אבות קרית שלום - תל אביב
בית בלב  - תל אביב

בית שלום - תל אביב
בית ג'ני ברויאר - תל אביב

עד 120  - תל אביב
בית גיל הזהב  - תל אביב

אחוזת צהלה - תל אביב
בי"א אחוזת בני ברית - חיפה

בי"א הספרדי - חיפה
בית הורים בית יולס - חיפה
בית הורים בן יהודה - חיפה

אוונגרד רזידנס - חיפה
בית גבריאל  - חיפה

מגדלי אלישע - חיפה
בי"א אבן העזר - חיפה

פסגת חן - חיפה
פסגת אחוזה - חיפה
ראשוני כרמל - חיפה

מעון רעות התשבי - חיפה
דור כרמל - חיפה
בית כרמל - חיפה

אגודה למען הקשיש - באר שבע
בי"א אורפז - באר שבע
בי"א שבדיה - באר שבע

בית יונה - באר שבע
משען באר שבע - באר שבע

עמל ירושלים - מעלה אדומים
משען נוה אפעל - רמת אפעל

גני מרגוע - בני ברק
ערוגת הבושם - בני ברק

עטרת רימונים  - בני ברק
מרכז סיעוד ותיקים - בני ברק

בית הורים ביחד  - בני ברק
בית בלב  - בת-ים

בי"א הבולגרי טירת ראשונים - ראשון לציון
חמדת נוף ים - ראשון לציון

אחוזת ראשונים - ראשון לציון
עד 120  - ראשון לציון

בית אבות רמת גן - רמת גן
גן בעיר  - רמת גן

אניטה מילר כהן - רמת חן
בית פנחס רוזן - רמת חן

מרכז גריאטרי - גיל-עד - תל השומר
מעונות מכבי - תל השומר

בית בלב - רמת השרון
בית גיל-פז - כפר סבא

סיעודית גיל פז - כפר סבא
מרכז ורה סלומונס - כפר סבא

הבית של ורה - כפר סבא
בית בכפר הדרים  - כפר סבא

בית בכפר  - כפר סבא
מועדון נוה אביב  - כפר שמריהו

בית החלמה שלוה - גבעתיים
הבית בגן משען  - גבעתיים

נאות אביבים - רמת אביב
גני רום - פתח תקוה

בית בלב - פתח תקוה
נוה גיל הזהב - פתח תקווה

בית הדקל - פתח תקווה
גיל עוז - פתח תקווה

בי"א נוה שלו  - פתח תקווה
יקירי אונו  - קרית אונו

לב חולון - חולון
בי"א עד 120  - חדרה

איתן שרותי רווחה  - חדרה
משכנות זהב  - חדרה
בי"א דבוריה - דבוריה
רילקס בצפון  - טבריה

נוף טבריה  - טבריה
בית בכפר כנרת - קיבוץ גינוסר

עמל טבריה - טבריה
בית אבות טייבה - טייבה

בית בראט - כרמיאל
שבת אחים - מגדל

בי"ח אל רחמה - טמרה
אצולת המונטפורט  - כפר מיעיליא

עדנה דיור מוגן  - נהריה
בית הורים רונית 88 - נהריה

ירדן לגיל הזהב - נהריה
זכות אבות לדורותיה - נהריה

בית קרונפלד  - נהריה
מלון עדן - נהריה

בי"ח סיעודי הגליל - נצרת
נוף העמק - נצרת עילית

משלב עפולה - עפולה
בית גבריאל - קרית שמואל

בית בלב - נשר
בית בלב אילדן דיור מוגן - קריית 

מוצקין
בית בלב אילדן סיעודי - קריית מוצקין

דור טבעון - קרית טבעון
בית הורים בן יהודה - קרית אתא

מעון רעות  - קרית ביאליק
מרכז גריאטרי שפרעם - שפרעם

מול כרמל  - קיבוץ שער העמקים
אור העמק - עמל תבור - קיבוץ מזרע

בית הדר - קיבוץ עין חורש
בית בלב  - אילת

בי"א ע"ש הלפרין - אשקלון
בית שירלי - דימונה

בי"א אשדוד - אשדוד
בית בלב  - אשדוד
בית בלב  - עומר

טובי רחובות סיעודית  - רחובות
נוה עמית רחובות - רחובות

לב רחובות - רחובות
בית גבריאל  - קרית גת

נאות מרגוע - רמלה
איתני גת - קיבוץ גת

גני שרונים - אבן יהודה
גני דראל סיעודית - אבן יהודה

בי"א נוה אורנים - גדרה
בית בכפר - גדרה

בית בכפר  - ביתן אהרון
בית חיל - ברור חיל

בית אלמוג - גבעת ברנר
עד 120  - הוד השרון

בי"א הרצליה  - הרצליה
בית יוליאנה - הרצליה

בית פרוטיאה - הרצליה

ראש הממשלה, שר הבריאות וממשלת ישראל -
אל תפקירו את ההורים, הסבים, הסבתות והעובדים שלנו!

אין לנו מיגון מספק, ואין לנו כוח אדם שיחליף את הצוותים בבידוד!

אנו קוראים לבצע בדיקות קורונה באופן מיידי לכל הדיירים ולמטפלים 
שלהם ולהעביר חולים לטיפול במסגרות ייעודיות ומבודדות

כדי למנוע הידבקויות נוספות!

אסור שיהיו עוד קורבנות בנפש! חיי אדם מעל הכל!


