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 :פעילות

עמותת משפחות הקשישים בבתי האבות נוסדה כדי לשמש שופר לצרכים ולמצוקות של הקשישים בבתי  

 .האבות ובני משפחותיהם המטפלים בהם

 

עוד טרם היווסדה כעמותה היתה לחמ"ל האזרחי הראשון עם פרוץ מגפת הקורונה , אשר קם לספק פתרונות  

 .ורשויות המדינהם שם שסבלו ממחדלי משרד הבריאות  לבתי האבות והקשישים המצויי

דיקות  מחדלים שבאו לידי ביטוי באי קבלת אחריות על מיגון הצוותים באמצעי מיגון וחיטוי, במניעת שליחת ב

לבתי אבות בהם חלה התפרצות, במניעת שליחת חולים לבתי חולים ועוד. מחדלים אלה גבו חיי קורבנות  

 רבים.

 

טאסאפ למשפחות של קשישים בבתי אבות ודיור מוגן ,כדי לשמש מקור למידע  ות ווקבוצ ובמקביל קמ

 ולמצוקות הקיימות במסגרות אלה.

 קידום פתרונות למצוקות שעלו.בתוך קבוצות אלה קם מטה מאבק וולנטרי ל

 הישגי העמותה ומטה המאבק הנם:

עם תחילת המגפה בימים    החמ"ל האזרחי הראשון שהעניק סיוע מיידי לבתי אבות בהתפרצות  קמתה ▪

 .בהם משרד הבריאות התעלם מהם

כדי לספק  ודף פייסבוק בו אלפי חברים  קבוצות(   3קבוצות וואטסאפ המשפחות )היום כבר  הקמת   ▪

 .דיירים בבתי האבות והדיור המוגן ולבני משפחתםהמענה מהיר למצוקות של  

 גוף מתכלל לטיפול בבתי האבות    להקמתמהממשלה    דרישה ▪

 .הנושאים לתודעת הציבור   העלאתקות דיירי בתי האבות והדיור המוגן בתקשורת  צומ  חשיפת ▪

 .עוולות ומחדלים בתחום בדיקות הקורונה, הפיקוח על המוסדות, מצב הקשישים במסגרות  חשיפת ▪

בתי האבות לביקורי משפחות לנוכח הנתק    לפתיחת  ביצוע פעולות משפטיות והסברתיות שהביאו ▪

 .ני משפחותיהםהארוך בין הקשישים לב

ביטול הצעת חוק של משרד הרווחה שהציע לכלוא את הקשישים לפרקים במסגרותיהם בתקופת   ▪

 .המגפה

בישיבות ועדת קורונה בכנסת וכן הוועדה לענייני ביקורת המדינה כדי לחשוף עוולות    השתתפות ▪

 .בותשמתרחשות בבתי הא
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 .מחאה מול הכנסת לנוכח הסגר בבתי אבות  הקמת ▪

ימי סגר   100חולילי תקשורת : שירת המרפסות למען הזדהות עם הקשישים, מיצג  עים מאירו  יצירת ▪

 .על בתי האבות בפארק הירקון

פתיחת בתי אבות ודיור מוגן שנסגרו לביקורים או ליציאת דיירים מהבניין ביוזמה פרטית של מנהלי   ▪

 .באופן לא חוקי. וזאת באמצעות הליכים משפטיים שניהלנו נגדםהמוסדות  

 .ביטול המלצות משרד הבריאות למנהלי המוסדות לסגור את המוסדות באופן לא חוקי ▪

נוהל ביקורים מורחב הדורש להשוות את נוהל הביקורים המתקיים בבתי האבות לזה שבבתי    כתיבת ▪

ומוקפא  אושר על ידי ראש מטה מגן אבות ואמהות  החולים. נוהל שנבלם על ידי משרד הבריאות אך  

 .צל שר הבריאות להכרעתוא  זה חודשים רבים

 .מערך משפטי עצום לטיפול בעוולות בשיתוף פעולה עם לשכת עורכי הדין  הקמת ▪

 .בתי האבות ביחד עם לשכת עורכי הדיןעל מערך פיקוח חדשני    הקמת ▪

 .בסגר השניפתיחת ביקורי משפחות במוסדות  הפעלת לחץ מסיבי ל ▪

ארגון "ושמרת" להגברת התחרות בין בתי    הטמעת תו תקן גולדפקטור במוסדות בשיתוף פעולה עם ▪

 לאת רמת ואיכות השירותים הניתנים בהם.  האבות והע

 יצירת מדיניות חדשה כלפי מוסדות גריאטריים בהם התגלו מקרי התעללות. ▪

 :אגפי העמותה הקמים בימים אלה

 :שמשימתיו-  הציבוראגף פניות   •
o ומשרדי ממשלה במטרה    לטפל בתלונות המגיעות ממשפחות הקשישים כלפי בתי אבות

 .בדרכי גישור  להביא באופן מהיר לסיום המחלוקת
o   לייעץ למשפחות המתמודדות עם סיטואציות שונות עם יקיריהם בבתי האבות בתחומי

 .זכויות וחובות   מיצוי:בריאות, נפש, קוגניציה,שלבים במעבר לבית האבות,  
o חותיהם בחו"ל או מרוחקים  לספק בעלות סימלית שירותי מעקב וביקור אצל קשישים שמשפ

 ת הקשיש ואיכות הטיפול בו.גאוגרפית, כדי לשמור על זכויו
יטפל בכתיבה ושינוי חוקים המשפיעים על הקשישים ובני המשפחות, תוך הקמת לובי   -אגף חקיקה •

 בכנסת.
 .המגזר ובני המשפחות בערכאות משפטיותייצוג   -האגף המשפטי •

שתוכנן ,עוצב  הגריאטריים  חוויית הלקוח במוסדות  קן  על פי הטמעת תו תאימוץ ו  -אגף גולדפקטור •
 .בראשותה של הגב' מריה כץעל ידי חברת גולדפקטור  בעשרות מוסדות גריאטריים בארץ  והוטמע  

 .קר ופיתוח תוכניות והטמעתןמרכז מח -המכון לחקר הזקנה במגזר המוסדות הגריאטריים •

 .תן בקהילהסי ציבור ,פיתוח תוכניות והטמעהנגשת המגזר לציבור באמצעות יח -אגף הנגשה  •

פרוייקט "כיבוד הורים" מטעם לשכת עורכי הדין בישראל בשיתוף העמותה. נועד לבקר    -אגף הפיקוח •
עורכי דין של לשכת עורכי הדין במטרה    200ולפקח על מוסדות גריאטריים ובתי חולים באמצעות  

 לוודא עמידה בהוראות החוק ונהלי משרדי הממשלה.
 

 ד"ר אוריין יצחק מייסד העמותה::  ח"כותב ועורך הדו

 כרמןהגר   יצוב :ע       מר אלירן גולוד :מנכ"ל העמותה:   פיקמ

 מייסדים נוספים המצטרפים בימים אלה:

 הגב' עו"ד יואלה אבניאל

 הגב' איריס פרידמן

 הגב' אדווה קפאח

 הגב' גליה קנר

 מר אורי סדלינסקי
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 תמצית מנהלים

גל הראשון ל רקע התמותה הגבוהה בלקשישים החיים בבתי האבות עואמהות הוקם כדי לספק הגנה  מגן אבות מטה 
 ובהיעדר תורה סדורה ואחידה להתמודדות כלל המסגרות עם התפרצות הנגיף במוסדות. 

הבסיסיות של חלק מכלל  ם ועל אף קיומו ,עדיין מתרחשים בחלק מבתי האבות עוולות קשות הפוגעות בזכויותיה
 משפחות.הוגנות מצד  א עונה על הציפיות ההוניכר כי התנהלותו ל יירים.הד

המטה למעשה מייצג עבור חלק ניכר של המשפחות את האסכולה הפטרונית, המתנשאת וחסרת המסוגלות של 
 .בניגוד למצופה משרד הבריאות. ומהווה גורם מפלג ולא מתכלל 

סגר את , הסד בו דר יקירד הטלפוני של המטה  בטענה כי המוכך לדוגמה כאשר משפחה במצוקה פונה אל המוק
בכך סוגר ומציין כי מנהל מוסד רשאי להחמיר ו,שעריו למבקרים, המוקדן משתף פעולה עם הנהלת המוסד הפושעת 

את התלונה. למעשה המטה מכשיר בהתעלמותו ובאמצעות נציגיו, מעשים עברייניים  המבוצעים על ידי מנהלי 
 מוסדות . 

נהלים מדיניות של מס שפתיים ; בזמן את ידיהם בצלחת וביחד עם המטה מ גם נציגי משרד הבריאות לא טומנים
לכניסה למוסדות, ביד שניה עורכים נוהל ביקורים   תשביד אחת מציגים כי הביקורים מותרים ולא קיימת שום מגבל

מותיר א מתאים לכלל האוכלוסיות ולשלא הל נו.  כשהם מטילים את כובד המשקל על מנהלי המוסדות מורכב ומסובך  
 אלא להגביל את הביקורים בהיעדר כח אדם ואמצעים.  למנהליםברירה 

 תוך חבירה לאינטרסים המשרתים בעיקר את מנהלי המוסדות. כך התנהלותם באה לידי ביטוי בכל נושא ועניין

  מעשי קיפוח זכויות הדיירים ,ים לבמשוא הפנים ועצימת העיניהמשפחות מהמטה לא מתרכזת רק   התרעמותאך 
 ושקיפות נתונים הנדרשים כדי להבטיח את ההגנה המיטבית על יקיריהם.לית אלא גם בהיעדר מסוגלות ניהו

וחושף  דוח זה, מציג את תמונת המצב הקיימת בכל נושאי הליבה והפעילות של תורת ההגנה על הדייר בבתי האבות
 נתונים חדשים.

סיבות המוות בקרב דיירי המוסדות חולי חסות לתוך התייהתמותה  שיעוריבתוך כך ניכר היעדר דיוק הנתונים של 
 קורונה . כמו כן  הדוח מציג את העליה המגמתית והחדה בערכי ההתפרצות וההדבקות.

,מראה כי  אחוז הנבדקים  ובנוסף  .הייחוס  הדוח מציין כי הקצאת הבדיקות למסגרות אינה הולמת בהכרח את תרחיש
ופורציונאלית דולים מהמתוכנן. כמו כן נראה כי ישנה העדפה להקצאה לא פרבקרב צוותי המוסד נמוך באחוזים ג

 לבתי הדיור המוגן על פני מקבצי הדיור המקופחים במספר הבדיקות המוקצה להם.

ונתונים על האבסת  ת בשל הנתק בינם לבין בני משפחתםכמו כן מובא פירוט הנזקים מהם סובלים דיירי המסגרו
חיותם. טיפול הגורם להם להיות אפאטיים נפשי בתרופות הרגעה מרופאים שאין זו מומ הדיירים המגלים אי שקט

 באופן קיצוני.

 בנוסף הדוח חושף כי המר"גים הייעודיים לטיפול בחולי קורונה אינם מתאימים באופיים לאוכלוסיית התשושים
 .תוהעצמאיים , דבר הגורם להתדרדרותם הנפשית, הפיזית והקוגנטיבי

 ת מוקד המשפחות הטלפוני נבחן וניכר כי אחוזים גדולים של פניות מושבים ריקם.התנהלו גם אופן
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הדוח מציין את הבעייתיות באופן התנהלות המטה בשגרה בכל הקשור לדיווח נתונים, יצירת מצג שווא ואי המוכנות  
 בהיבטים שונים. לחורף

 משפחות.כמו כן הדוח מפרט את סוגי העוולות הקשים איתם מתמודדים ה

 המלצות:

 .החוליםביטול מתכונת הביקורים הקיימת והחלת מתכונת הביקורים המורחבת המשווה את הביקורים לבתי  ▪
אמצעי שיאפשר הטמעת מתכונת הביקורים  נה והחיטוי.ייגיוס מאבטחים לשמירה על כללי ההתמגנות , היג ▪

 המורחבת.
 ניטור תחלואה ומניעת הזנחה במוסדות. ▪
 ם.רות ובמיוחד לדיירים הסיעודיייירים בכל המסגסן נפשי לכלל הדהתקנת תוכנית חו ▪
 .הוצאת הפיקוח על המוסדות מידי משרד הבריאות והעברתו לגוף נפרד שאינו תלוי ▪
 תומכות : פיזיותרפיה, תרבות , תעסוקה וכדו'.פיקוח על פעילויות  ▪
 חשש איבוד רשיונם. על מנת לאפשר תוכנית לחיזוקם ללא בדיקת יכולות כלכליות של המוסדות ▪
 .פתיחת מחלקות קורונה לתשושים ועצמאיים ▪
 הטמעת פיקוח במר"גים  הייעודיים  לקורונה על פעילותם. ▪
 ועיים.והמקצ הוספת והגדרת תקנים לצוותים הרפואיים ▪
 צמצום ימי הבידוד לחוזרים למסגרות מאשפוז ממושך. ▪
 מוץ נהלים.ת ההמלצה לאיוביטול תרבו כתיבת נהלים ברורים ומחייבים מצד הרגולטור ▪
 .חיוב מוסדות להשארת מאומתים אסימפטומטיים במוסד ▪
 .הסדרת הכנסת מטפלים חיצוניים ומתנדבים לתוך כותלי המוסד ▪
 .ביטוח לאומי למסגרות הדיור המוגן בעת בידוד דייר בשל חשיפתו למאומתסדרת כניסת מטפלות  ▪
 קיום שקיפות נתוני התפרצות ומספר נפטרים. ▪
 .סטנדרטי והתאמתו לבדיקת נהלי קורונה ייעודייםפיקוח ההגברת ה ▪
 באמצעים נוספים להגנה על דיירי המוסדות.הדיגום  עיבוי תוכנית  ▪
 לטיוב ההתנהלות השוטפת. גן אבות ואמהותחיצוני של מגה מנהל למטה מ תגבור   ▪
 .הכנסת נציגי משפחות לתוך מטה מגן אבות ואמהות ▪
 ורונה לחולי שפעת.ן בין חולי קבמטרה להבחי היערכות לחורף הקרב ▪
 .התקנת מצלמות בחדרי הדיירים בעיקר הסיעודיים לצורכי אבטחה והגנה על הדייר מפני התעללות ▪
 .במוסדות המצריכות פיזור דייריםביטול תוכניות שיפוץ במחלקות  ▪
 .מניעת פינוי דיירים ממוסדם במהלך המגפה ▪
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 הגדרות

 

: מוסד רפואי הכולל מחלקות מהסוגים הבאים )חלקם "/ "מעון הורים"(ם "בית אבות )המכונה בש   בית חולים גריאטרי
 או כולם(

 .ומחלקה לתשושי נפשגריאטריה סיעודית  - א. מחלקות לטיפול גריאטרי ממושך

אקוטית -סיעוד מורכב, הנשמה ממושכת, טיפול תומך )הוספיס(, גריאטריה תת  - ב. מחלקות לטיפול גריאטרי פעיל
 .טריה חריפה, פנימית גריאטרית( וגריאטריה שיקומית)גריא

 

 סמכות: נמצא תחת פיקוח משרד הבריאות 

 

 

 בית אבות  
 

משרד  משרדי ממשלה עיקריים:   2חלקות המשלבות סמכויות של במסגרת בית האבות לעתים נמצא מספר מ
 הבריאות ומשרד הרווחה. 

 

 : המחלקות שבאחריות משרד הבריאות 

 א.סיעודי 

 נפש  ב.תשושי

 ג. סיעודי מורכב

 ד.מונשמים

בהאכלה,  בית אבות סיעודי מספק שירותי טיפול לאוכלוסייה המבוגרת הכוללים כניסה ויציאה מהמיטה ומתן סיוע 
רחצה, הלבשה ועוד. עם זאת,בתי אבות סיעודיים נבדלים מבתי דיור מוגנים אחרים, בכך שהם גם מספקים רמה 

שעות ביממה. רופא מורשה מפקח על הטיפולים של כל מטופל, ואחיות  24 גבוהה שלטיפול רפואי, בדרך כלל
ם בעיסוק או פיזיותרפיסטים,זמינים אף הם נמצאות כמעט תמיד בשטח. אנשי מקצוע רפואיים אחרים, כגון מרפאי
 .ומאפשרים טיפולים רפואיים ובריאותיים שלא זמינים במקומות אחרים

 

להיות פרטיים ואחרים משותפים. ישנם ד לשני. כך, חלק מהחדרים עשויים הסדר המגורים משתנה מבית אבות אח
במסדרון. ארוחות מסוימות עשויות להיות מוגשות מקומות עם אמבטיה ושירותים בכל חדר, ויש כאלה משותפים 

 .בחדר, בעוד שאחרות עשויים להינתן בחדר אוכל מרכזי
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 : המחלקות שבאחריות משרד הרווחה 

 תשושים .א
 

 מחויבות ברישוי מהמשרד הממשלתי המתאים לטיפול במטופלים מהסוג )המצב( של אותו קשיש. סגרותכל המ

 

 ."ל"שיקום" או "גריאטריה שיקומית  ממשרד הבריאות כי למסגרת יש רישוי  יש לוודא  –  לשיקום אם קשיש נזקק 

 ."אטריה סיעודיתגריל"  ממשרד הבריאות יש לוודא כי למסגרת יש רישוי   –  סיעודי אם קשיש נזקק לאשפוז 

  ממשרד הבריאות יש לוודא כי למסגרת יש רישוי  –)חולי דמנציה(    לתשושי נפשאם קשיש נזקק לאשפוז במחלקה 
 ."תשושי נפשל"

ביתית -יום(, והוחלט להעבירו למסגרת חוץ-בלבד בתפקודי היום  קלה" )זקוק לעזרה תשושבמידה שקשיש הוגדר כ"
 ."ל"תשושים  ממשרד הרווחה למסגרת יש רישוי  )מוסדית( מסוג זה, יש לוודא כי

 

 להלן רשימה של המוסדות הגריאטריים הפועלים ברישיון משרד הבריאות:

rch?showMoreFilterComponents=truehttps://institutions.health.gov.il/Institutions/sea 

 

 להלן רשימה של מסגרות חוץ ביתיות הפועלים ברישיון משרד הרווחה:

sList/Pages/bateavot_old.aspxhttps://www.molsa.gov.il/Populations/Aged/OuterHomes/Home 

 

  

https://institutions.health.gov.il/Institutions/search?showMoreFilterComponents=true
https://www.molsa.gov.il/Populations/Aged/OuterHomes/HomesList/Pages/bateavot_old.aspx
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כך שמחלקה אחת אינה יכולה  שימו לב : בתי אבות אינם מורשים לשלב קשישים בעלי אפיון שונה באותה המחלקה.  
להכיל קשישים מסוג סיעודי , תשושי נפש ותשושים. שילובם באותה מחלקה מהווה הפרה של נהלי  משרד הבריאות  

 והרווחה. 

 

 .על פי סוג המחלקה 1995הוא בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי    חולים הגריאטריים י ה בבתמימון האשפוז 

 

)סיעודיים ותשושי נפש( המימון הוא על פי התוספת השלישית לחוק ביטוח   גריאטרי ממושך במחלקות לטיפול  .א
חתו כקבוע בריאות ממלכתי ,וסיוע משרד הבריאות במימון ניתן בהתאם, כפוף להשתתפות המאושפז ובני משפ

   8/2018."ל בחוזר מנכ
המימון הוא על פי התוספת השניה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, וניתן ע"י   לטיפול גריאטרי פעיל במחלקות  . ב

קופות החולים, עם השתתפות עצמית לגבי אשפוז סיעודי מורכב, כמפורט שם וכמתעדכן בחוזרי האגף לפיקוח 
 תפות עצמית סוגי מטופלים במסגרת זו:יה פעילה הן ללא השתעל קופות החולים. יתר המחלקות לגריאטר

 

 חולה עם שילוב של ירידה קשה וקבועה בתפקודי היומיום הבסיסיים ובעיות רפואיות פעילות  -  סיעודי מורכב 
יותר מאשר חולה במחלקה סיעודית, אך פחות מאשר  -וניטור רפואי  ו/או מצב רפואי בלתי יציב, המצריך טיפול

לדוגמא: פצע לחץ עמוק, בעיות נשימתיות קשות, צורך בטיפול .)בבי"ח כללי(אשפוז במחלקה חריפה חולה ב
 .ורידי מתמשך, מחלה במצב סופני וכדומה-תוך

)בפרט, אם הועברר  דרך טרכיאוסטומיה לזמן ממושך חולה הזקוק להנשמה מלאכותית -  מונשם לטווח ארוך 
 ניסיונות גמילה של צלחו(  נעשו לו לפחות שלושהו מבי"ח כללי לאחר שהות של לפחות חודש,

 

תפקודי של האדם. על פי חוק ביטוח -אוכלוסיית היעד: ההחלטה על אשפוז במערך הגריאטרי תלוי במצב הרפואי 
 .בריאות ממלכתי, האשפוז הגריאטרי אינו מוגבל לקשישים

משרד הבריאות )אשפוז פוז הסיעודי ע"י בגריאטריה ממושכת : )סיעודיים ותשושי נפש( בפרט, סיוע במימון האש
ב"קוד"( כפוף להחלטת וועדת סיווג בראשות הגריאטר המחוזי כי המאושפז בסטטוס המתאים וזקוק למסגרת 

המימון ע"י   -מוסדית מסוג זה. בנוסף, כאמור, נדרשת השתתפות המאושפז ובני משפחתו. ביתר המקרים -אשפוזית
 פרטי.גורמים מבטחים אחרים או במימון 

 
ומעלה )מתחת לגיל זה השהות היא ככלל במסגרות הרלבנטיות של משרד  18ניתן להתאשפז מגיל    -ל מבחינת גי

 .ומעלה %65 מהמאושפזים הם בגילאי  95-הרווחה(, אך בפועל כ
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בגריאטריה פעילה )במחלקות לסוגיהן( האשפוז תלוי באישור הקופה שהמטופל בסטטוס המתאים וזקוק למסגרת  
 משרד הבריאות מכריע. במחלקות אלה ניתן להתאשפז בכל גיל    -קרי מחלוקת וזית מסוג זה. במאשפ

  .)לילדים יש מחלקות מתאימות( עם זאת, בפועל, מרבית המאושפזים במערך הם קשישים 

 

 תוכםמ 69 מוסדות אשפוז במערך הגריאטרי, ברישוי ופיקוח משרד הבריאות ב 256מספר מוסדות האשפוז : כיום יש 
 חות על ידי משרד הרווחה  "מוסדות משולבים" קמחלקות לתשושים המפו  %( יש גם27)

 

מרבית בתיה"ח עם מחלקות לגריאטריה ממושכת נמצאים בהסכם התקשרות עם משרד הבריאות ויכולים לאשפז 
 ם.מטופלים ב"קוד" סיעודי

 

הם   21.000-וכם כמאושפזים מת 25.000 -מספר מטופלים: בכלל בתיה"ח הגריאטריים לסוגיהם מאושפזים כ 
 ( הם ב"קוד" סיעודי.64%-)כ 13.500  -סיעודיים ותשושי נפש ומתוך אלה כ
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 באחריות משרד הרווחה:    בתי אבות לאזרחים ותיקים 

 

 בתי אבות לאזרחים ותיקים עצמאיים ותשושים, באים לתת מענה לאזרחים ותיקים הזקוקים למסגרת מוגנת

 עונים לכל צרכיהם.קהילה אינם  ואשר השירותים ב

 

 סל השירותים: כולל בתוכו דיור, מזון, מענה לצרכים נפשיים רפואיים ופארה רפואיים )כמפורט בתקנות(

 פעילויות פנאי תרבות, שמירה ובטיחות. מנהלי המעונות מחייבים לפרט את כל השירותים שהם מעניקים

 סתו.במסגרת ולהעביר לידיעת האזרח הוותיק בטרם כני

 

 יה:רגולצ

 -,מגדיר אלו מסגרות מחויבות ברישיון הפעלה מטעם המשרד  1965  -חוק הפיקוח על המעונות, תשכ"ה  •
 ואת התנאים לקבלת הרישיון.

 

תקנות הפיקוח על מעונות )תקן עובדי מעונות לזקנים והכשרתם ובדבר תנאי כשירותם של מנהלי מעונות  •
 .ת האבות, כישוריהם והגדרת תפקידיהםקן עובדי בימגדירות את ת , 1977-לזקנים( תשל"ז 

 

תקנות הפיקוח על המעונות )תנאי המגורים והטיפול בזקנים עצמאיים ותשושים במעונות לזקנים( התשס"א  •
 , מגדירות את הדרישות המבניות, תהליך קבלת דיירים, והשירותים להם הם זכאים2001-

 

 

ווחה ,אחראי על מתן רישיון ופיקוח שוטף על כל בתי שר במשרד הרתחת סמכות: האגף הבכיר לאזרחים ותיקים א
 .האבות לעצמאיים ותשושים

 אוכלוסיית יעד : אזרחים ותיקים עצמאיים ותשושים, שהגיעו לגיל פרישה כמשמעותו בחוק גיל הפרישה

 תותם להשתתפו. אזרחים הוותיקים המעוניינים לבחון את זכא67, גברים מגיל  62, נשים מגיל  2004 -התשס"ד

בה    ,במימון המגורים בבית אבות, יכולים לפנות למחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית בה הם מתגוררים
 4.8תיבדק נזקקותם וזכאותם בהתאם להוראת התע"ס 

 

 בתי  69-בתי אבות לעצמאים ותשושים ברישוי ופיקוח האגף הבכיר לאזרחים ותיקים ב  112מספר בתי אבות : כיום יש 
( ישנן גם מחלקות לאוכלוסייה סיעודית או תשושת נפש המפוקחות על ידי משרד הבריאות 57.5%אלו )אבות 

( נמצאים בהסכם התקשרות עם משרד הרווחה ויכולים לקלוט 79.5%אבות שברישוי ) 89)"מוסדות משולבים"(. 
 דיירים מושמי רווחה.
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 ם, עצמאיים או תשושים, כמחציתם מושמי רווחה. ותיקי אזרחים 5000  -מספר מטופלים: בבתי האבות מטופלים כ

 

 

 

 

 

 דיור מוגן )פרטי( 

 

ומעלה, הבוחרים לגור בקהילה של בני גילם.   65דיור מוגן הינה תצורת מגורים המיועדת לבני הגיל השלישי בגיל  
תים מוגדרים מהשירומתחמי דיור מוגן מאפשרים לציבור זה מגוון שירותים בתחומי הפנאי, התרבות ואחרים. חלק 

 .מעצם חוק הדיור המוגן וחלקם שירותי רשות בהתאם למוגדר בהסכם ההתקשרות בין הצדדים

 

המודל הכלכלי הקלסי הושתת על פקדון כספי / דמי כניסה בסכומים שונים, בהתאם למיקום הדיור, רמת התשתיות 
קיימים מודלים כלכליים שונים המשלבים  כיום   וסוגי השירותים שהוצעו לדיירים, ועל דמי אחזקה חודשיים קבועים.

 אפשרויות דמי כניסה נמוכים עד אפסיים יחד עם דמי אחזקה חודשיים גבוהים

 

שנים ובמקרה פטירה, של הדייר/ת לפני תום תקופת   12בממוצע לשנה במשך   3.5%  -הפקדון נשחק בשיעור של כ
על התקנות החלקיות שתוקננו  2018  -והתיקון לו ב 2012ן הפקדון מוחזרת היתרה ליורשי הדייר/ת. חוק הדיור המוג

ף הבכיר לאזרחים וותיקים שבמשרד העבודה  עד כה, הם המגדירים את פעילות הממונה על הדיור המוגן, תחת האג
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עובדים אשר  7000 -דיירים וכ 15000  -מסגרות, כ 95הרווחה והשירותים החברתיים. תחום הדיור המוגן כולל בתוכו 
 ח הממונה על התחום, מרכז התחום ושלוש מפקחות אזוריות.בפיקו

 

 ר תחת פיקוח וסמכות משרד הבריאות.  בהתאם לחוק מחויב כל בית דיור מוגן להכיל מחלקה לסיעודיים אש 
 לרוב הדבר אינו משתלם כלכלית לבתים, ולכן ישנה תופעה של הפרטת השירותים לקבלן חיצוני. 

 

 

  



 
14 

 

 (מקבצי דיור )משרד השיכון 

 

מחוסרי  תיאור התוכנית: בתי דיור לגיל הזהב כוללים דירות במסגרת דיור ציבורי, המהווים מענה עבור קשישים ועולים
ור. הדירות הן בנות חדר וחצי או שני חדרים. בכל מבנה של מקבץ דיור כזה יש דירה המיועדת לאם הבית וכן די

רוב בתי הדיור  .ביל צוות תחזוקה שבראשו עומדת אם הביתמועדון, חדרי חוגים וגינה מטופחת. את בתי הדיור מו
 ת פרטיות.מנוהלים בעבור המשרד על ידי חברות ממשלתיות וחלקם על ידי חברו

 

המתקיימים  ,אוכלוסיית היעד: זכאים לקבל את השירות: קשישים יחידים או זוגות, חסרי דירה או דיירי דיור ציבורי
אינם מפריעים לעצמם או ים בתפקודם )האבחנה התפקודית שלהם היא שהם מקצבת זקנה והשלמת הכנסה. עצמאי

לזולתם(, וועדת אכלוס והתאמה קבעה כי הם מתאימים לפתרון מסוג זה. ועדה זו מורכבת מנציג משרד הבינוי 
ות. בד סוציאלי מטעם הרשות המקומית ורופא או אחוהשיכון, נציג משרד העלייה והקליטה, נציג החברה המנהלת, עו

 אשר ילדיהם מתגוררים עמם. פתרון זה אינו מיועד ליחידים או לזוגות

 

שעות בשבוע, במועדון   14-16בכל בית ישנה עובדת סוציאלית במשרד חלקית וכן פעילות תרבות ופנאי בהיקף של 
, והיתר %( הנם יוצאי ברית המועצות  לשעבר85 -ים )כמשותף )לא מתקיים במצב החירום הנוכחי(. מרבית הדייר

  .ם פרוסים בכל הארץ, מאילת בדרום ועד צפת בצפוןותיקים ויוצאי אתיופיה. הבתי

דירות, שמהן בדרך כלל שני שלישים דירות  12000-בתי דיור לגיל הזהב הכוללים כ 120משרד הבינוי והשיכון מנהל  
 .דיירים 14000  -שני חדרים. ומתאכלסים בהן כ בנות חדר וחצי, ושליש דירות בנות
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 משרד העליה והקליטה   -מקבצי דיור לעולים 

 

מקבצי הדיור של משרד הקליטה הינם בניינים בבעלות פרטית שהמדינה שכרה אותם לצורך אכלוס קשישים עולים. 
ומתקיימים  ,עצמאי, חסרי דירההבעלים של המקבץ אחראי על ניהולו. הקשישים במקבצים מנהלים משק בית  

הקשישים במקבצים   .רשות לנכה מלחמה בנאציםהכנסה או, לחילופין, מקצבה של ה מקצבאות הזקנה + השלמת
או לחילופין, מקצבה של ,מנהלים משק בית עצמאי, חסרי דירה, ומתקיימים מקצבאות הזקנה + השלמת הכנסה 

מאי כל עוד הוא עצ  ,זכאי לחוק סיעוד יכול להתגורר בדירההרשות לנכה מלחמה בנאצים. ע"פ הנוהל: קשיש ש
יוצא למסגרות של משרד הבריאות ועד  24/7קשיש סיעודי, הזקוק לסיוע  . 24/7ק הבית ולא זקוק לסיוע בניהול מש

  .לקבלת הקוד, הוא שוהה יחד עם המטפלת במקבץ

 

שלום החשמל, המים והארנונה. גודל הדירה נטו המקבצים כוללים : דירות )דירות סטודיו( בהן הקשיש אחראי על ת
מ"ר. בכל דירה יש מקלחון )במקרים בודדים ישנה  45מ"ר. גודל הדירה נטו בממוצע :  36:  גמ"ר , לזו 25  ליחיד :

אמבטיה(, שירותים ומטבחון. הדייר מרהט ומצייד את הדירה בעצמו. במקבץ יש מועדון. גודל המועדון נקבע, בדרך  
ן ובחלק גדול מהם גם ספרינקלרים. הצוות ר לדירה כפול מספר הדירות. בכל מקבץ קיימים גלאי עשכלל, לפי מט

בץ כולל אם בית, עובד תחזוקה ועובד ניקיון. ישנם מקבצים )מעטים( בהם מספר רב יותר של עובדים.  העובדים במק
 בקבצים אין נוכחות של צוות רפואי לרבות עו"ס או אחות.
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ת  צויות תחת משרדי הממשלה השונים על מנהנו מטה מתכלל לניהול כל המסגרות המ  :  מגן אבות ואמהות מטה  
 לאפשר להם להתמודד עם התפרצות מגפת הקורונה. 

ע"י פרופ' גמזו במינוי מנכ"ל משרד הבריאות. למטה אין סמכויות המוקנות על פי חוק   11-04-20  -מטה זה הוקם ב
 דר המלצה בלבד.ולכן כל הנחיותיו הן בג

 ר "מטה מגן אבות ואמהות"כיום מכהן פרופ'' נמרוד מימון כפרויקטו

לכל משרד המצוי תחת המטה המתכלל יש נהלים מקצועיים אך כלל הנהלים כפופים לנהלים המקצועיים של משרד  
 הבריאות בתקופת הקורונה.

 

 תמוסדות , הותקנה מערכת דיגום שבועיכחלק מההתנהלות השבועית של המטה לצמצום התפרצות נגיף הקורונה ב
 לצוותים.  

 

 ימים עד לקבלת תוצאות שליליות לכלל השוהים. 4והתה התפרצות , נדגם על כל יושביו בדר"כ כל  ד בו זכל מוס 

 דיירים שהובחנו כמאומתים נשלחים לבתי חולים כלליים או למרכזים גריאטריים )מר"ג( הפזורים ברחבי הארץ.

 אישפוז הדיירים למר"גים השונים נעשה על ידי חמ"ל משרד הבריאות.ניתוב 

דיירים שאושפזו במחלקות הקורונה של בתי החולים הכלליים מקבלים טיפול חיוני מציל חיים בבתי החולים ואז 
 נשלחים להמשך בידוד ומעקב למר"גים.

כולת לבודד חולים אסימפטומטיים התקין פרופ' מימון הנחיה לפיה בתי אבות אשר יש להם הי 13-07-20  -ב
 ר מהמטה.במסגרתם יעשו זאת לאחר קבלת אישו

 וזאת במטרה למנוע הצפה של בתי החולים והמר"גים.

. אשר מספק מידע באשר 8007למטה יש מוקד טלפוני אחוד המכונה "מוקד מוסדות ומשפחות" במספר כוכבית 
חות דיירים במקרים בהם יש מחלוקת עם בתי האבות. לסטטוס בתי אבות בהתפרצות, הבהרת נהלים, סיוע למשפ

 תי אבות וכו'.הזמנת בדיקות לב
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 מחלקות קורונה במרכזים רפואיים גריאטריים: )בראשי תיבות :מר"ג( 

בפיזור ארצי לצורך מתן מענה לאשפוז ייעודי לחולי הקורונה מבתי האבות ובתי הדיור המוגן הוגדרו מספר מר"גים  
יפול העיקרי בבתי אסימפטומטיים או סימפטומטיים שסיימו את הט שמטרתם לתת מענה אשפוזי לחולי קורונה

 .ינוניב  -או להמשך טיפול במצבים קל נאי בידודהחולים וזקוקים להשגחה בת

בספטמבר התקין משה"ב הנחיות לבתי החולים הכלליים באשר לאופן העברת מטופלים למסגרות קורונה  25  -ב
 .1במערך הגריאטרי קרי מר"גים

 לטיפול בחולי קורונה וצויידו במכשור ובציוד מתאים.המר"גים הנם בתי חולים גריאטריים שמחלקותיהן הוכשרו 
 את הקצאת המר"גים הייעודיים לנושא זה.אגף גריאטריה הוא הגוף המאשר 

 :לפי החלוקה הבאה העדכנית למועד הוצאת הדו"ח  להלן רשימת המר"גים

 תקן מיטות מאושר  שם מוסד/ מר"ג  מאושפזים קל 

בית בלב בת ים )מחלקה לסטטוס 
 קל(

45 

 72 דושי נצרת )מחלקה לסטטוס קל(
 36 צהלון

 36 הדסים בני ברק
 36 בשרון רעננהעמל 

 36 עמל טבריה
 108 נוף חדרה

 108 נאות המושבה
 43 נאות התיכון

בית בלב בת ים )מחלקה לסטטוס  מאושפזים בינוני/ סיעודי מורכב 
 בינוני(

85 

 105 הרצוג
 47 פלימן

 30 שמואל הרופא
 51 מרכז רפואי דורות
 60 מרכז רפואי שוהם

 40 בית בלב נשר
 72 י נצרת )מחלקה לסטטוס בינוני(שדו

 1010 17 סה"כ מוסדות/מחלקות 

 

  

 
 380964620  סימוכין   25/09/2020ראה נוהל העברת מטופלים למסגרות קורונה במערך הגריאטרי   1
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 הגל הראשון

 ורקע מאפיינים

במרץ   12 -באופן פורמאלי לאת ראשית הגל הראשון במסגרת המוסדות הגריאטריים ובתי הדיור המוגן נוטים לייחס 
 ,.בהוראת משרד הבריאותלביקורים וליציאת דיירים  המוסדותיום סגירת הוא  2020

 התקופה המוגדרת כגל ראשון מיוחסת לחודשים מרץ, אפריל ומאי.

אמות המידה גל הראשון נוכח היעדר משילות ושליטה במתרחש בבתי האבות, כל מוסד נהג על פי ראשית הב
 והם בעיקר אלה שנפגעו. ראות משרד הבריאותוהכללים שיצר לעצמו. חלקם המתינו להו

שכלל את ראש   במגפהגוף מצומצם לטיפול  הקימהממשלת ישראל שהופתעה מהתפשטות הנגיף בישראל, 
 הממשלה, שר הבריאות, שר האוצר, המל"ל, ומנכ"ל משרד הבריאות. הגוף נוהל על ידי ראש המל"ל.

לא מצא לנכון להתוות   ית המגפה,בראש ת הגריאטרייםמשרד הבריאות בהתייחסותו להתפשטות המגפה במוסדו
מדיניות אחידה לכלל המוסדות שחלקם תחת אחריות משרדים אחרים ולא ראה לנכון לציידם באמצעי מיגון 

 מתאימים.

 הושתתה על העקרונות   בימי ראשית המגפהלהתנהלותו מול המוסדות הנחת הייסוד שהובילה את משרד הבריאות  
 :2 הבאים

ולהתארגן נם מוסדות פרטיים ועל כן עליהם מוטלת האחריות לצייד את עצמם  הגריאטריים הדות המוס  ▪
 במימון עצמי ולדאוג לאיכות חיי הדיירים במסגרתם.

 ואין צורך בסגירת המוסדות.  כאל וירוס עונתי במגמה מוגברתיש להתייחס למגפה  ▪
על מנת למנוע הצפת וזאת ן לבתי החולים יש להמנע משליחת חולים מקרב דיירי בתי האבות והדיור המוג ▪

 מיטות בתי החולים בקשישים.
 אין צורך בביצוע בדיקות לכלל שוהי המוסדות אלא לחולים סימפטומטים בלבד. ▪
 חולים סימפטומטים יטופלו במסגרות עד לשלב בו יזדקקו לתמיכה נשימתית. ▪
 ם במידת הצורך.שרד ממשלתי ינחה את המוסדות שתחת חסותו ויהיה אחראי לממנכל מ ▪
 המשרד לא ראה צורך בליקוט נתונים מהשטח וכן לא ניהל חקירה אפדימיולוגית לאירועי ההתפרצות. ▪
המשרד האמין כי מדובר במגפה קצרת מועד כך שלא בחן את השפעות האירועים המתרחשים על דיירי בתי  ▪

 ך לא הקים צוות חשיבה ותכנון לתת מענה לצרכיהם.  האבות ולפיכ

  

 
 וכן מתשובות משה"ב לבג"ץ א.ב.א נגד משרד הבריאות מנהלי בתי אבות בגל הראשון  115נות רוכזו מתשאול העקרו  2
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 3מנהלי המוסדותלות  התנה

מנהלי המוסדות את ההחלטה לסגור את המסגרות לחלוטין חלק מבהעדר גוף מנחה, אימצו לעצמם   ▪
וכן כניסה של נותני שירות ארעיים, מטפלים  ולמנוע עבודה כפולה של אנשי צוות במספר מוסדות

משפחה מהמעגל   חלקם לא סגרו באופן מלא ואפשרו ביקורי.פרטיים/ ביטוח לאומי ופזיותרפיסטים
 ים. הראשון בלבד ואפוטרופוס 

כמו כן בהיעדר פתרונות תחבורה מטעם המדינה, מימנו מנהלי המוסדות היסעים לאנשי הצוותים  ▪
ו הסעת אדם אחד ברכב. הוצאות התחבורה עבור מוסד בינוני האמירו לכדי באמצעות מוניות שאיפשר

 עשרות אלפי שקלים בשבוע.
, גופים פרטיים נענו    מהארץ ומהעולם ד מיגוןיהלו התרמות לרכישת ציואחיות ראשיות במוסדות נ ▪

 לבקשות המוסדות לרכישת אמצעי מיכון וחיטוי.
 אקונומיקה כתחליף לניקוי משטחים.בהעדר אמצעי חיטוי נהגו המוסדות להשתמש ב ▪
מנת על   גופים פרטיים וכן הפעילו קשרים אישיים חמ"ל העמותה ,לחלק ממנהלי המוסדות פנו ל ▪

 לאפשר העברת חולים לבתי החולים, לקבל בדיקות וציוד מיגון.
מנהלי בתי אבות אימצו את גישת משרד הבריאות לזכותם להחמיר על נהלי המשרד.זכות שלא חלק מ ▪

 וקנתה להם על פי חוק. ה

ת קשה על נפטרים( הובילה לביקורת ציבורי 30חוסר השליטה בהתפרצויות בבתי האבות ומניין הנפטרים  הגבוה )
 התנהלות משרד הבריאות אשר האיצה מחאות רבות.

בדיקות ארגון א.ב.א בשיתוף עשרות מוסדות גריאטריים הגיש בג"ץ נגד משרד הבריאות לחייב את המדינה לספק 
לכלל השוהים בבתי האבות ולשפות את המוסדות על ההוצאות  הייעודיות למגפה מתוך חשש לקריסה כלכלית של 

 וכלו לעמוד בנטל.מוסדות שלא י

באפריל מינה שר הבריאות מר ליצמן ומנכ"ל משרד הבריאות מר בר סימן טוב את פרופ' רוני גמזו לתפקיד   11-ב
פרופ' גמזו קיבל על עצמו את התפקיד בהתנדבות    טיפול בבתי האבות בעת המגפה.שיוביל את נושא ההפרוייקטור 

 ת יעילה לניהול המערכה.מלאה וראה זו כמשימה לאומית במטרה להקים תשתי

 .  בכתב המינוי לא הוקנו סמכויות לפרוייקטור וכן לא תקציבים

עבודת ארבעת המשרדים שתחתם  פרופ' גמזו הקים מטה אחוד בשם "מגן אבות ואמהות" שמטרתו לתכלל את
 דרים זקנים בגילאים שונים בתקופת המגפה.  בהם   מוסדותמוסדות גריאטריים או 

ולמעשה ביטל לחלוטין את עקרונות   את נהלי העבודה בעת התפרצות במוסד פרופ' גמזו הסדירהמטה בראשותו של 
אופני הדיווח, התמודדות,פינוי חולים, ביצוע בדיקות וקטיעת רצף   הסדיר את   ,העבודה של משרד הבריאות

וסדות למתווה באפריל את המ  21-ההדבקות. כמו כן בהתאם לבקשת נציגי המשפחות התרצה פרופ' גמזו ופתח ב
 ביקורי משפחות תוך שמירת כללי הריחוק ובמגבלת מספר מבקרים על פי צו בריאות העם.

באישיותו הכריזמתית וללא סמכויות הצליח פרופ' גמזו לכפות על כלל המשרדים כללי עבודה קשיחים המתוארים  
 8200בסיועם של צוותי יחידת  דע ודיווחמנגנון מיבניית תוך  .בתוכנית מטה מגן אבות ואמהות וביצירת נהלים ברורים 

את אנשי המטה באופני עבודת המטה, ניהול ישיבות  הדריכושל המטה. אנשי היחידה   BI-מצה"ל שהקימו את מערך ה
ודיווח. כמו כן הסדיר את עבודת המעבדות בניהול מערך הבדיקות ממסגרות בתי האבות. והצליח להעלות את מספר 

 
 ונים שרוכזו מהחמ"ל האזרחי שהקים מייסד העמותה לסיוע למנהלי בתי אבות בהם התרחשה התפרצות בגל הראשון נת 3
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 מכלל הבדיקות המפוזרות בארץ לכלל הציבור.  הבדיקות היומיות לשליש
 ליום. 3000-עם סיום תפקידו עלה מניין הבדיקות לכ

ת עבודת המטה ליווה גם פיקוד העורף שנרתם לסייע לביצוע פעולות במסגרות כגון: אבטחה, חיטוי, הדרכות א
 התמגנות וחיטוי לצוותים, שינוע תרופות, ציוד ומזון לדיירים.

ורת ישירה עם נציגי המשפחות ודיירי בתי האבות באמצעות פורום ייעודי אותו הקימה רופ' גמזו תקשבמקביל ניהל פ
בכל שבוע בהשתתפותו במסגרתו הועלו סוגיות לטיפול והנ"ל הציג פתרונות  שעתו ח"כ מירב כהן. הפורום התנהל ב

עלמות שהתווה משרד הבריאות כלפי מיידיים למצוקות שהועלו. המשפחות חשו כי בניגוד להתעמרות ולמדיניות ההת
 ילטרים במטרה להביא מצוקות לכדי סיום.המשפחות ויקיריהם בבתי האבות, ראש המטה איפשר שיח ישיר וללא פ

למתן מענה למצוקות בשטח: מוקד משפחות  למען מצוקות המשפחות טלפוניים בנוסף הנ"ל הקים שני מוקדים  
על מנת לתת מענה למצוקות מנהלי  8007וכן את מוקד מוסדות בכוכבית  ,  1שלוחה  5400והדיירים במספר כוכבית 

 גשת בקשות לצרכים מסויימים . בתי האבות , לבירור נהלים ולה

שר פאעל מנת ללאחר שבועיים הודיע ראש המטה כי הוא נאלץ לסיים את תפקידו וכי הוא מוכן להתנדב לשבוע נוסף  
 .מחליף לאתרמשרד הבריאות ל

במאי פרסם משרד הבריאות את שמו של המועמד החליפי ד"ר איתמר עופר מנכ"ל צבר    1  -פקידו, בטרם סיום ת
במאי  יום סיום תפקידו של פרופ' גמזו כראש המטה ,הודיע  03  -אך עקב חשש לניגוד עניינים בשל עיסוקו ב .רפואה

 המשרד על ביטול המינוי. 

 ,שהמליצה למנותו לתפקיד מנהל פרוייקט מגן אבות ואימהות)ראש חטיבת רפואה במשרד הבריאות( עזרא ורד ד"ר 
ת בשל "ניסיונו העשיר ויכולותיו המוכחות, לצד הבנה והיכרות עמוקים עם  כתבה לוועדת המכרזים במשרד כי זא

בנוסף היא ציינה כי הוא "זוכה ליחסי אמון עמוקים מצד ראש חטיבת  ."אוכלוסיית הקשישים בה עוסק הפרויקט
רא במכתב תנאי הכרחי ונדרש בשל הסוגיות כבדות המשקל והרגישות שיונחו על כתפיו". עוד ציינה ד"ר עז ,הרפואה

 ."כי "מימוש ההתקשרות עמו תהא מותנית בחתימתו על הסדר ניגוד עניינים שיוכן על ידי הלשכה המשפטית

א ערוך להתמודד עם משבר באותו מכתב הודתה ראש חטיבת הרפואה בכך שכוח האדם הניהולי הקיים במשרד ל 
משרד עם פרוץ מגפת הקורונה הוא כבים להם נדרש ההקורונה בבתי האבות. לדבריה, "אחד מהאתגרים המור

האתגר המורכב מחייב תשומת לב  ההתמודדות עם אוכלוסיית הקשישים ובפרט השוהים במסגרות חוץ ביתיות. 
 ."4ניהולית שאין לכוח האדם הקיים של האגף המקצועי 

 שלון המינוי, מונתה ד"ר עזרא על ידי מנכ"ל משרד הבריאות לראש מטה זמני.כ  עם

ביטלה הנ"ל מספר נהלי עבודה שהתווה פרופ' גמזו בינהם ישיבות על פי עדות חברי המטה,  פקיד עם כניסתה לת
   בנוכחות כלל המעורבים, ודיווח יומי פנים ארגוני.

בתי האבות התנגדו למינוי הפנימי של משרד הבריאות ויצרו הגג של  וארגוני עמותת משפחות הקשישים בבתי האבות 
 5קואליציית מחאה משותפת שפנתה לראש הממשלה למנות פרוייקטור חיצוני.

במאי את פרופ' נמרוד מימון , מנהל מחלקה פנימית ב' מבית  07-ראש הממשלה נעתר לבקשת הקואליציה ומינה ב
בתקופה ות באשר ליכולתו ומסוגלותו הניהולית לשמש בתפקיד המורכב.  ת רבתהיוהעלה החולים סורוקה. מינוי זה 

 .6שימשה מחלקתו כמחלקת קורונה ב׳, מחלקה נשימתית בה אושפזו מטופלים עם תסמיני קורונה שטרם מינויו

 
 :עמיר קורץ 2020-05-03כלכליסט  4
 אורמיטל יסעור בית  05-05-2020, ישראל היום ורץ: עמיר ק 06-05-2020ט סכלכלי  5
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ד באנשי משר השבועות הראשונים כי הוא לומד את התפקיד ונעזר 3עם כניסתו לתפקיד הצהיר פרופ' מימון במשך  
  7לספק תשובות לנושאים שהצריכו התייחסות מקצועיתהבריאות 

בלחץ עמותת משפחות הקשישים בבתי האבות ולנוכח הנזקים המצטברים אצל דיירי בתי האבות והדיור המוגן בשל 
נדרש פרופ' מימון לתת מענה לנושא הביקורים והנ"ל נעתר לקבל את נוהל הביקורים המורחב  ,הנתק ממשפחותיהם

. נוהל זה משווה את מתווה הביקורים בבתי ונערך על ידי נציגת המטה  כתב ד"ר אוריין יצחק מייסד העמותה אותו
ה המאושפז במגבלה  האבות לבתי החולים שם מתאפשרת כניסת בני משפחה לבתי החולים לסעוד את בן המשפח

הקפדה על נהלי ההתמגנות   ללא הצורך בשמירת מרחק אך במיגון מלא תוך.של מבקר עד שני מבקרים למאושפז
 של אנשי אבטחה ופיקוד העורף.באמצעות אכיפתם 

 על ידי פרופ' מימון בתקשורת , הודיע מנכ"ל משרד הבריאות מר ביוני  1 -עם הכרזת מימוש נוהל הביקורים המורחב ב
 בר סימן טוב באותו היום כי הוא מקפיא את הנוהל עד להודעה חדשה.

חוסר סמכותו  של ראש המטה לקבוע יתדות ל דגל אדום ראשון הבריאות היוותה מטעם מנכ"ל משרדהכרזה זו 
מדיניות בהתאם לצרכי השטח. ומכאן עלתה התחושה כי למעשה מטה מגן אבות ואמהות מהווה חותמת גומי לניהול 

 משרד הבריאות כשהוא מנוטרל מסמכויות ויכולות להתוות מדיניות עצמאית.

הגיש בקשה נוספת  ,דינה להחלטת בג"ץ לנהל מו"מ לשיפוי המוסדותזכה להתייחסות המארגון א.ב.א שלא בד בבד ,
 לדיון בבית המשפט.

 

 

  

 
 : מיטל יסעור בית אור07-05-2020ישראל היום  6
 ת חמישי ,שישי ושביעי פורום בתי אבו   7
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Covid-19 תמונת מצב במוסדות 

 התמותה בבתי האבות

כאשר בגל הראשון  החוץ ביתייםנושא התמותה בבתי האבות היה הטריגר להקמת המטה המתכלל  של המוסדות 
 ומעלה.   65בות ביחס לתמותה בקהילה מקרב בני  ותה בבתי האאחוזי תמ 55 -ל  נוכחנו

י עם זאת, נתוני התמותה בבתי האבות אינם מתפרסמים באופן עקבי ואף מהימנותם מוטלת בספק בשל ריבו
 והיעדר גורם אחד המלקט את המידע, מאמת ומעבד את נתוניו.  ,הגורמים מהם מאוגם המידע

בגל הראשון ונמצא במגמת עליה    קרב בתי האבות הגיע לשיא שלא נראהעל פי נתוני העמותה אחוז התמותה מ
 קיצונית החל מהגל השני.

הנפטרים בחלקם מבתי החולים, חברת קדישא, בתי נתוני הנפטרים בעמותה מרוכזים ממידע המגיע ממשפחות 
את שיוכו למוסדות  האבות וכן מפרסומי משרד הבריאות. העמותה מבצעת תהליך אימות והצלבה לכל נפטר ומוודא

 הגריאטריים השונים.

וזאת בניגוד לפרסומים המובאים מטעם משרד הבריאות ומטה מגן אבות ואימהות בתוכם ניתן למצא נפטרים  
 בתי אבות וכן מהקהילה. בנוסף לעיתים קיימת כפילות מוסדות מהם מדווחים מספר הנפטרים. רות שאינןממסג

מכלל הנפטרים בגל    44%המהווים     נפטרים   122על  במאי. דיווחה העמותה   31 -המיוחס לחודשים מרץ  בגל ראשון 
 (277הראשון בישראל ) 

מכלל הנפטרים  בגל     30%המהווים  נפטרים    684ת העמותה על   באוקטובר מדווח  31המיוחס לחודשים יוני   בגל השני 
 (2231השני בישראל ) 

 ( 2508מכלל הנפטרים בישראל מתחילת התקופה )   32%המהווים    נפטרים   806סה"כ נפטרים בבתי האבות:  

 ל השניבג נפטרים    591ועל    בגל הראשוןנפטרים    8125בניגוד לנתוני העמותה מדווח מטה מגן אבות ואמהות על 

מציין המטה כי   באוקטובר   10-בלאור  בפרסום שיוצא .  נפטרים בבתי האבות  716סה"כ נפטרים לפי המטה עומד על 
 כמתואר בתרשים בעמוד הבא.  720על  הגלים עומד נפטרים בשניהסה"כ 

ביום  1710מכלל האוכלוסיה )  619עומד מספר הנפטרים בבתי האבות על  9על פי דוח ביניים של מבקר המדינה
מהאוכלוסיה. שיעור  1%  -, אף ששיעורם פחות ממהנפטרים  36%הפרסום(. בתוך כך מעיר המבקר כי "מדובר ב

  40-מעט פי שישה משיעורם באוכלוסיית האזרחים הוותיקים ופי יותר רונה גדול כמהנפטרים מקו ןהדיירים מבי
 משיעורם באוכלוסיה הכללית".

  

 
 20-07-23ראה דוח מטה מגן אבות ואמהות מיום    8
 20-10-19-פורסם ב  ם בתקופת משבר הקורונה ראה דוח ביניים של מבקר המדינה:"הטיפול באזרחים הוותיקים השוהים במוסדות החוץ  ביתיי 9
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פירוט דוח ועל כן התמיהה לנוכח פרסום   .המבקר מציין כי הנתון המצוין לעיל ניתן לו על ידי מטה מגן אבות ואמהות
 :באוקטובר  10-נפטרים מתחילת המגפה ועד ל  720ובו  הנפטרים שיצא ממשרד הבריאות כמצוין בתרשים הבא

 

 מימון באמצעי התקשורת וכן בדוח המטהנמרוד  הצהרותיו של ראש המטה פרופ' הערתו של המבקר מגיעה לנוכח 
 בשיעורי התמותה 40%ירידה של כמעט  ה שהעניקה לתושבי המוסדות הושגהגנזכות התכנית וההכי : "ב 
 .10 "בבתי האבות 
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סיבות עיקריות  6ומעלה מצאנו   85מקרי מוות אקראיים ,המיוחסים לדיירי בתי אבות ודיור מוגן בני   200 תוחמני
למוות. כפי שהוצהר חלקן על ידי המשפחות וחלקן על ידי בתי החולים. דיירים אלה נפטרו בבתי החולים או במר"גים  

 .19-קוביד מהמקרים הוגדר סיבת המוות:  אחדכל בהמיועדים לחולי קורונה מתחילת המגפה ועד לימים אלה.  

 .בסמוך לסיבת המוות כקורונה סיבת מוות שהוצהרהאבחנה ללכל    האחוזים להלן מספר 

 

היא אחד המדדים המרכזיים המשמשים למעקב אחר השפעות נגיף הקורונה והשלכותיו. בעוד   19-התמותה לקוביד 
בקרב כלל הציבור התמותה נחשבת לקריטריון מהימן  .ל ניפוחעלו טענות ש ,החולים ומספר החולים קשהמספר לש

 ביותר בהערכת המצב לגבי התפשטות הנגיף.

( עולות טענות לניפוח במספר הנפטרים 11על פי משה"ב 70%-)כ  PCR-ואולם לנוכח מהימנותן החלקי של בדיקות ה
הבדיקה החיובית לבין תאריך המוות  י מסמכי משרד הבריאות עולה שאין התייחסות לפערים בין זמןפמקורונה. על 

 12מסווג כנפטר קורונה.  -גיף ונפטר בהמשךוכל מי שנמצא חיובי לנ

של הכנסת( בנושא הפטירה  )מרכז המחקר והמידענתונים אלה בעייתיים במיוחד על רקע מסקנת דו"ח המ.מ.מ  
ות היסודית של הקורונה היא סיבת המו על סמך נתונים אלה האם ביוני: "יש לציין כי לא ניתן לקבוע 7-מה  19-מקוביד

 ,"האם היא הסיבה שהביאה לשרשרת האירועים שהובילו לפטירה הנפטרים, כלומר

  

 
 /israel-tests-https://13news.co.il/item/news/domestic/health/coronavirus-1039395הילה אלרואי    31.03.20  13חדשות   11
   ביוני  7 -של הכנסת מה ראה דו"ח מרכז המחקר והמידע 12
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ואם רצף האירועים מראה על    . מוות ולציין את האבחנות לסיבת המוות ועל כן ממליצה העמותה לתחקר כל מקרה  
לסיבת המוות וכי המצאות הנגיף יהווה  כגורם העיקרי    יש לקבוע אותה   , מגמתיות שחלה טרם המצאות נגיף הקורונה 

 אבחון משני. 

מקרי המוות שנבחנו, היה שונה בין  200בתרשים לעיל ניתן לראות באחוזים ,כי מועד הפטירה מיום גילוי הנגיף בקרב  
וב אחוזי מקרי הגלים השונים. בעוד בגל הראשון רוב אחוזי מקרי המוות התרחשו תוך ימים ספורים בגל השני מאידך ר

 ימים ומעלה.   14המוות מתרחשים אחרי 

להסבר ההבדלים נעוצה בשינוי מדיניות של משרד הבריאות על ידי פרופ' רוני גמזו אשר ייסד את  הסיבה המוצעת
החולים המאומתים ובמיוחד המטה הראשון של מגן אבות ואמהות. לפי המדיניות החדשה יש לפנות באופן מיידי את 

ן הושארו במוסדות ללא טיפול תים בחלקו הנכבד של הגל הראשוים לבתי החולים. בעוד החולים המאומהסימפטומט
 מתאים והגיעו במצב אנוש אל בתי החולים.
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 הדבקות בבתי האבות 

העמותה רואה במספר המוסדות בהם חלה התפרצות וכן במספר המאומתים כאנדיקציה המשמעותית להתפשטות 
עמדת המשפחות ביתיים. ועל כן היא מברכת את פרופ' נמרוד מימון על כך שאימץ את המגפה במוסדות החוץ 

מתחילת המגפה כפי שהובאה על ידי נציגיה, לניטור מיידי של כלל אנשי הצוותים בבתי האבות בשל היותם המדבקים  
 13העיקריים. 

טען כי מספר וות במוסדות ביולי פרסם משרד הבריאות את תמונת המצב האחרונה של סטטוס ההתפרצוי 17  -ב
 .123לתאריך זה עומד על המוסדות בהם חלה התפרצות עד 

 

 

 הוצגו סתירות רבות ועל כן הופסקה פרסומן. ,גם בפרסום נתוני מספר המוסדות בהם חלה התפרצות על ידי המטה

 הלי בתי אבות.להלן נתוני ההתפרצות כפי שרוכזו על ידי העמותה מליקוט מידע שבוצע בסיוע המשפחות ומנ

 מוסדות .  100  -התפרצויות בכ  180במאי , התרחשו    31-בגל הראשון המיוחס לחודשים מרץ

מהמוסדות    60%שמתוכם    מוסדות.  400  -התפרצויות בכ  515אוקטובר התרחשו  31 -בגל השני המיוחס לחודשים יוני
 חזרו להתפרצות נוספת בגל השני., שחלה בהם התפרצות בגל הראשון

 התרחשו בהם אירועי הדבקה. בישראל,  החוץ ביתיים  המוסדות הגריאטריים מכלל    74%על פי נתוני העמותה  ,ן ועל כ 

מוסדות מכלל  80זכורה הצהרתה של ד"ר אירית לקסר בוועדת הקורונה ברשותו של עופר שלח שם ציינה כי רק 
הנגיף. הצלחה זו הפכה לכשלון  טותהמסגרות החוץ ביתיות נדבקו בנגיף דבר המהווה הצלחה גדולה במניעת התפש

 גדול בשלהי הגל השני. 

, שנעשה בשת"פ מטה מגן אבות ואמהות ובמימון ארגון "ושמרת"14על פי מחקרם של ד"ר נורית גל וד"ר מיכל הרץ 
מוסדות בגל   300-מוסדות בגל הראשון וכ  100 -בכלל זה כ.מהמוסדות התרחשה הדבקה  כמחצית בגל הראשון ב

 השני.

 סדות עם אירועי הדבקה בגל הראשון  חוו התפרצות נוספת בגל השני.מומה 70%

 
 ום בתי אבות בהנהגת ח"כ מירב כהן מחודש מאי ראה פור 13
 ראה מחקרן בשם:"מגפת הקורונה במוסדות הקשישים בישראל: תמונת מצב והמלצות להמשך"  14
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בתרשים לעיל ניתן לראות כי מתחילת יולי מספר החולים המאומתים, המוסדות בהם התרחשה התפרצות ומספר 
 הנפטרים, נמצאים במגמת עליה.  

 טענתו בכלל המוסדות הגריאטריים.ל יםביולי פרופ' נמרוד מימון החיל את נוהל הדיגום שבועי לאנשי הצוות  13-ב

 למרות זאת לא ניכר כי התוכנית מצמצמת את מספר ההדבקויות במוסדות או משפיעה על מספר הנפטרים.

מכלל המוסדות שנדבקו התרחשה התפרצות מתגלגלת, כלומר כזו שהתחילה במספר מועט של נדבקים   30%  -ב
ותוך מספר  יכולת לקטוע את שרשרת ההדבקה באופן מהירה ליעשרות נדבקים תוך מספר שבועות בעד לוהאמירה 

 .ימים ספורים

 הסיבות ליצירת התפרצות מתגלגלת מגוונות כדלקמן:

בשל היעדר הדרכה במקום או בשל   -למרות ההתפרצותמצד הצוותים  אי שמירה על נהלי התמגנות וחיטוי  ▪
 מצוקת כל אדם

 היעדר ציוד התמגנות וחומרי חיטוי ▪
 מיום לקיחת הבדיקה.ומעלה ימים  3גיעות לאחר ת מאומתות המתוצאות בדיקו ▪
דיירים תשושי נפש מדבקים הנעים בתוך המחלקות ללא שמירה על מרחק ובהיעדר יכולת להבין את  ▪

 הנדרש מהם בשל מגבלתן הקוגנטיבית.
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מצים ואמצעים צורך בשילוב מאקטיעת שרשרת הדבקה מורכבת יותר משימוש בלבדי בבדיקות לצורכי קטיעה. יש 
 גון :כ

 הכנסת גורמי פיקוח קבועים לאכיפת הנהלים כמתקיים בבתי החולים ▪
 חלוקת מחלקות תשושי נפש לכמוסות ▪
 שעות. 24הידוק השליטה על קבלת תוצאות מהמעבדות תוך עד  ▪
 הגברת המודעות וההסברה בקרב הצוותים על אופן התמודדות עם התפרצות   ▪
 האבות לנהל את האירוע. סיוע למנהל בית ▪
 שליחת צוותי חץ לתגבר את אנשי הצוות ▪

 

 מספר חולים מאומתים מקרב המסגרות הגריאטריות החוץ ביתיות 

 

 נדבקים בקהילה  נדבקים במוסדות  מאושפזים קל 

 1546 637 במאי   31-גל ראשון : מרץ 

 13,967 3800 באוקטובר   31-גל שני : יוני  

 15,513 4437 סה"כ 

ס בי   ן הנדבקים : היח

 גל שני לעומת גל ראשון    

6.0 9.0 

 

בקרב    פי תשעה בקרב המאומתים מהמוסדות הגריאטריים לעומת   פי שישה בטבלה לעיל מוצג היקף הדבקה גבוה  
 .בקהילה אנשים בטווח גילאים דומה
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 :15לפיהן הוצג במחקרם של ד"ר נורית גל וד"ר מיכל הרץ   ,נתונים דומים שפורסמו עם היקף הדבקה דומה

 נדבקים בקהילה  נדבקים במוסדות  מאושפזים קל 

 1546 599 במאי   31-גל ראשון : מרץ 

 13,967 3003 באוקטובר   31-גל שני : יוני  

 15,513 3602 סה"כ 

ס בין הנדבקים :   היח

 גל שני לעומת גל ראשון    

6.0 9.0 

 שהוצגו על ידן נלקחו ממכון גרטנר וממטה מגן אבות ואמהות.הנתונים  

 

 

 

 מוצג אחוז ההדבקה בקרב דיירי מוסדות מסוגים שונים,מסך כלל הדיירים המשוייכים לכל מסגרת.16בתרשים לעיל  

   1.6%ומעלה עומד על  65אחוז ההדבקה בקהילה בקרב אנשים מגיל  

 השונים הנו גבוה במיוחד.הבריאות והרווחה ועל כן אחוז ההדבקה במוסדות 

 
 ראה מחקרן בשם:"מגפת הקורונה במוסדות הקשישים בישראל: תמונת מצב והמלצות להמשך"  15
 ורונה במוסדות הקשישים בישראל: תמונת מצב והמלצות להמשך" מגפת הקראה מחקרן של ד"ר נורית גל וד"ר מיכל הרץ בשם:"   16
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, ניכרת הלימה לנתוני הזקנים בקהילה , שם מגלה האוכלוסיה שיקול דעת ושמירה במסגרות הדיור המוגן והמקבצים
 על כללי ההתמגנות.

 שם לא חלים מגבלות הכניסה וביקורים, אחוז ההדבקה הוא הנמוך ביותר. , שדווקא במקבצי הדיור  מעניין לראות  

כנהוג    נוהגים להסתובב באיזורי סיכון ה   עם זאת יש לסייג כי במקבצי הדיור לא רווחת כניסת אוכלוסיית מטפלים זרים 
סגרות הדיור המוגן   . במ

 

מוסבר גם בשל קושי בהפרדה ומניעת ההדבקה של הצוות והדיירים ,  במחלקות תשושי הנפשאחוז ההדבקה הגבוה  
 עקב אופי המחלקה והתנהגות הדיירים.

ה של המחלקה לתשושי נפש לשתי פרוייקט חדש שיזמו ברשת בן יהודה מנסה להתמודד עם קושי זה על ידי הפרד
 כמוסות נפרדות.

שעשויים מפרספקס ודלתות עם קודן למעבר של אנשי צוות בין שני ההפרדה בנויה מבסיס חזק ועליו חלונות שקופים 
צדדי המחלקה. הפרדה זו מונעת מדיירי המחלקה הסובלים מדמנציה  לעבור בין מחלקות במקרה של חשד 

 י קושי בהבנת ההתנהלות על ידם.התפרצות במוסד בשל גילוי

 

 

על ידי משרד הבריאות על מנת לאפשר הטמעתן ובסדות עליהן להיות מס העמותה סבורה כי יוזמות מצילי חיים אלה 
 גם במוסדות חלשים מבחינה כלכלית.
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 דיגומים במוסדות 

 אפשר הקצאת בדיקות לדיירים אסימפטומטיים.עם פרוץ המגפה התנגד משה"ב ל

 בקרבת מאומת.ציבורי החל להקצות בדיקות למוסדות בהם התרחשה התפרצות ולדיירים ואנשי צוות שהיו   אך בלחץ

עם הקמת מטה מגן אבות ואימהות  על ידי פרופ' גמזו , הותוותה המדיניות לביצוע דיגומים לכלל המוסדות על פי 
 בדיקות ליום. 3000-תעדוף ובהקצאה יומית של כ

לפיהן הגורם העיקרי להדבקות במוסדות הנו אנשי הצוות, ועם דרישת נציגי המשפחות לאחר שהצטברו הנתונים  
אל   השיצא  נמרוד מימון את תוכנית הדיגום השבועי לאנשי הצוות   ' החיל פרופ ע בדיקות לגורמים המדבקים,  לבצ

 ביולי.  13-הפועל ב

העריך   2020מבקר המדינה ביוני  כי בעקבות שיחה עם צוות הביקורת ממשרד 17מבקר המדינה ציין בדוח הביניים
 הנשאים יביא לצמצום מקרי ההדבקה במוסדות.מנהל מגן אבות ואימהות כי איתור מוקדם של עובדים  

בממוצע וככל שנקפו הימים ביקש מהשר הקצאה  6000-ל 3000-פרופ' מימון העלה את מספר הדגימות היומי מ
 יומית גבוהה יותר.

"מטה מגן אבות  עם זאת הדגיש כי . 7400ר הדגימות היומי בממוצע עומד כיום על כי מספעוד ציין מבקר המדינה ,
נו מוודא כי כל העובדים במוסדות שבאים במגע עם הדיירים נבדקים ואמהות  . לכן , ואין ברשותו תמונת מצב בענייןאי

 ירים במוסדות אלה גבוה;קת הדיהוא אינו יכול לבחון אם יש מוסדות שרבים מעובדיהם לא נבדקו ולכן הסיכון להדב
 "כמו כן הוא אינו יכול לאתר בעיות או חסמים הפוגעים במימוש מדיניות הבדיקות שעליה החליט

כפי שראינו גם בעניין מספר ההדבקות והנפטרים אין תמונת מצב קבועה המתעדכנת בתדירות יומית. מציאות 
 רת תוכנית פעולה או תגובה.  המונעת מוטת שליטה ומנטרלת את המידע המודיעיני לצורך יצי

אופן התנהלות  את  7מציין הנ"ל בסעיף     20-04-2020בלמנהלי המוסדות שהוציא פרופ' גמזו  במסמך הנחיות
 בדיקות לגילוי קורונה במוסדות:

 

 

 
 20-10-19-פורסם ב  ראה דוח ביניים של מבקר המדינה:"הטיפול באזרחים הוותיקים השוהים במוסדות החוץ  ביתיים בתקופת משבר הקורונה  17
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ני  ניכר כי המטה זנח את הוראותיו של פרופ' גמזו שאם לא כן לא היה נדרש מבקר המדינה לנזוף על היעדר ריכוז נתו
הנבדקים מקרב הצוותים במוסדות. כמו כן המלצתו של המבקר לאמץ סדר עדיפות לבדיקות העובדים על פי רמת 

 ב' המפרט את סדר העדיפויות כמצוין לעיל. 7קף לדיירים, גם הוא היה מתייתר לנוכח סעיף הסיכון הנש

 

סגרות הדיור המוגן זוכ מביאות ד"ר גל והרץ תמונת מצב לפיה 18במחקרן  למרות    ים למספר הרב ביותר של בדיקות מ
בלבד. התרשים לעיל הלקוח ממחקרן מציג את האבסורד באופן הקצאת    1.4%שאחוז ההדבקה שם עומד על 

 הבדיקות לפי סוג מוסד.

בדיקות לדיור המוגן למרות שסך העובדים   60,000-כך ניתן לראות כי בחודשים אוגוסט וספטמבר הוקצו למעלה מ
 בלבד. 7000עומד על במסגרות אלה 

לכל מסגרת על  רורה המושתת על קריטריונים להקצאת בדיקותלהתוות מדיניות דיגומים בעל כן ממליצה העמותה 
 פי תרחיש הייחוס.

 

 

 
 ראל: תמונת מצב והמלצות להמשך" במוסדות הקשישים בישראה מחקרן של ד"ר נורית גל וד"ר מיכל הרץ בשם:"מגפת הקורונה  18
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ספר אך בפועל  ,בתרשים לעיל ניתן לראות כי קיימת תוכנית לדיגום היקפי ומירבי של המסגרות  בדקים קטן  הנ   מ
נראה כי התכנון קטן . בנוסף, ניכרת אפליה משמעותית ביחס המטה למקבצי הדיור שם באחוזים גדולים מהתכנון 

 בעשרות אחוזים וכן ההיענות בהתאמה.

בבדיקה שערכה העמותה עולה כי רבים ממקבצי הדיור שבאחריות משרד השיכון והקליטה לא יודעים כלל על תוכנית 
   הדיגום השבועית וכן לא מתקיימת מולם הסברה בנושא.

בתחקור אירוע, מול מוקד מוסדות הסבירה הנציגה כי על כל מוסד לפנות באופן עצמאי אל המטה כדי להסדיר את 
 ות השבועיות לצוותים.נושא הבדיק

 היעדר הסברה ותקשורת יזומה מול המסגרות יוצרת מציאות של אי עמידה ביעדים והעמדת מאות אנשים בסיכון.

 

ככזו העומדת בפני   ילות תוכנית הדיגום, לא נותר אלא להכריז על כשלונהים של פעחודש בתום שלושה וחצי
 החשיפות לנגיף.,במטרתה הקיימת לצמצם את מספר עצמה

עיקר הכשלון נובע מחוסר התייחסות בתוכנית לסתימת פירצת ההתמגנות הקיימת בבתי האבות שמקורה בצוותים 
ועל כן . 28ההדבקות בבתי האבות בעמוד  ם שפורטו בפרק  וכן להיבטים נוספי  שלא מקפידים על כללי ההתמגנות.

כמו זה המצוי  24/7ואכיפת משמעת הצוותים במתכונת של תקני פיקוח להוסיף לתוכנית לטעמנו היה חובה להוסיף 
 . באמצעות פקחים חיצוניים לא תלויים המצויים במוסד בכל המחלקות.בבתי החולים

 בוהה על מנת להציל חיים. תנאי זה הכרחי ונדרש על אף עלותו הג

פחה את המאושפזים בבתי  מסגרת פיקוח זו קיימת בבתי החולים ומצליחה לאפשר גם מתכונת ביקורים של בני מש
  החולים ללא הידבקות מצידם.
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 נזקי הסגר הממושך בבתי האבות

תי האבות במטרה  בראשית פרוץ מגפת הקורונה בישראל הטיל משרד הבריאות סגר מוחלט על ב 2020במרץ   12  -ב
 להגן על הדיירים המצויים שם מפני הדבקה.

דבר כי המדביקים העיקריים אם לא הבלבדיים ,את קבוצת דיירי ככל שנקפו הימים ולמרות הסגר ,התחוור לעוסקים ב
אים את המוסדות המוסדות הגריאטריים והדיור המוגן ,הנם אנשי הצוותים המועסקים במקום אשר נכנסים ויוצ

 ה ובחזרה.לקהיל

על ידי פרופ גמזו ראש מטה מגן אבות ואימהות, לאפריל , 21  -ב עת פתיחת המוסדות לביקורי משפחות  ,כמו כן
מטר בין המבקרים לדיירים, מבקר בן משפחה למשך עד חצי שעה,  2במתכונת מצומצמת של ; ביקורים במרחק 

 גר זה. ימים בממוצע, נחשפו הנזקים הדרמטיים של ס  10פעם בשבוע עד  

 

 

ממשיכים  ותות בעיקר אצל המחלקות הסיעודימניעת כניסת בני משפחה אל המוסדבעקבות  אלה דיווחי נזקים 
 לעלות ככל שנוקפים הימים ובהיעדר שינוי מדיניות. 

 תוכנית האב של מטה מגן אבות ואמהות הדגיש פרק לשמירה על החוסן הנפשי של דיירי המוסדות.

 חריותו.א התקין שום תוכנית חוסן לדיירים או לצוותים המצויים במוסדות שתחת אבפועל משרד הבריאות ל

מחדל זה הביא לכדי כך שבמקום שתוקצה תמיכה נפשית הנדרשת לדיירים ולצוותים הן באמצעות גיוס פסיכולוגיים 
שאין במומחיותם מתנדבים  או באמצעות שינוי מודל ההתנהלות במוסדות בימי שגרת הקורונה, המנהלים הרפואיים 

 ת להרגעה במינונים ובהרכב לא מתאימים.לספק תרופות פסיכוטיות להרגעה ; רושמים תרופות מרובו
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סוף חודש אפריל מפרופ' גמזו להכניס פסיכוגריאטריים לביצוע סקר במוסדות כדי לבדוק את אופן העמותה דרשה ב
 הטיפול התרופתי הניתן להם.

אוזניים דות הכנסת השונות ולראשי משרד הבריאות. לצערנו נפלה דרישתנו על דרישה זו עלתה מספר פעמים בווע
 ערלות.

התרשים לעיל מציג דיווחים על נתוני הזנחה קשים ונזקים כאלה הנובעים מהנתק מהמשפחות כגון: דכאון ונסיגה  
 קוגנטיבית.

ותשושי הנפש שם נמצאים דיירים דיווחי ההזנחה נובעים מהיעדר המשפחות במוסדות ובמיוחד במחלקות הסיעודיים 
ה או האפוטרופוס אינם יכולים לסקור את גוף היקיר/חסוי, לא ניתן לזהות דמנטים המרותקים לכסא. כאשר המשפח

 או למנוע התדרדרות.

 40%בשל מצוקת כח האדם המצויה בבתי האבות במיוחד בימי הקורונה תוך ירידה של תופעות אלה מתרבות כמו כן 
 בשל מגבלות הקורונה ותנאי ההתפרצות.   19ם המצוי שם  מסדר כח האד

עד להתפרצות הנגיף במוסדות היו המשפחות מהוות כח עזר חיוני לטיפול בדיירי המוסדות והקלו משמעותית על 
 התנהלות הצוותים.

 על כן דורשת העמותה לאפשר למשפחות במתכונת המתנהלת בבתי החולים להכנס למסגרות ולטפל ביקירהם. וכל
כמתקיים בבתי החולים. לשמירה מיטבית של התנהלות  24/7וב גורמי אכיפה ופיקוח שיהיו נוכחים זאת תוך שיל

 המבקרים והצוותים.

 

 
 לאוגוסט מאת יו"ר א.ב.א 17-ראה דיווח הוועדה לענייני ביקורת המדינה מיום ה  19
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התרשים לעיל מציין את הדיווחים המאפיינים נסיגה קוגנטיבית . נסיגה זו יכול שתתרחש בשילוב מספר אלמנטים  
 בתרשים.המדווחים 

מציינים כי נעשה שינוי בהרכב התרופתי או הוספו בפעם הראשונה לאותו  דייר לויי אפטיות מהמדווחים על גי 100%
 תרופות הרגעה מסוגים שונים.

 

מתכונת הביקורים הקיימת לא מאפשרת פיקוח מיטבי של המשפחות על יקיריהן. הביקורים תלויים בתנאי זמן ומקום 
 ובדה שאינה עונה על צרכי הדייר.שך זמן קצר עולמ ועל כן הם מתקיימים לכל היותר פעם אחת בשבוע

גם למוסדות אין האפשרות להקצות מספיק כח אדם לשנע את הדיירים אל מתחמי הביקור, לשהות איתם ולאכוף את 
 כללי ההתמגנות והמרחק. וכל זאת בלי לפגוע בשאר הדיירים המצויים במחלקות וזקוקים לנוכחות המטפל במחלקה.

את הצוותים ואת המשפחות ומעלה את המתח בין הצדדים על לכדי פריצת   זמן רב מידי  מתכונת זו מאתגרת
 מחלוקת.

היא פוגעת   הקיימת מתאימה למענה קצר טווח  בלבד ואינה יכולה להמשיך לאורך זמן רב.  כמו כן הביקורים מתכונת  
מנת להציל את נפשות  מה ועל סיושלבי מגפה זו אינה נמצאת בבאופן ממשי באיכות חיי הדייר לנוכח העובדה ש

 הדיירים יש לשנותה או לבטלה.

וזאת בשילוב  שאושרה במשרד הבריאות אך הוקפאה.  מתכונת הביקורים המורחבת במקום מתכונת זו יש להחיל את 
 מנגנוני הפיקוח הנדרשים על מנת לשמור על חיי הדיירים מחדירת הנגיף.
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 הי קורונהתנהלות המר"גים הייעודים לטיפול בחול

כמתואר בפרק ההגדרות , הקים פרופ' גמזו את מתווה המר"גים במטרה לאפשר פרקטיקת טיפול המתאימה 
 לאוכלוסיית דיירי בתי האבות וכן כדי למנוע הצפה של בתי החולים.

אחוז ההחלמה בקרב הדיירים השוהים במר"גים אינו ידוע אך תלונות על תנאי הזנחה מגיעות גם מהמשפחות וכן 
 ממנהלי בתי האבות הטוענים כי הם מקבלים את דייריהם חזרה במצב ירוד.

 שהגיעו לעמותה בנושא זה:הדיווחים התפלגות אחוז להלן 

 

 אחוזים מהתלונות מציינים שיש להם קושי ליצור קשר עם המר"ג או לקבל מידע רצוף אודות יקירהם. 25

 קרי התייבשות מהם סובל יקירהם.מאחוזים מהמדווחים מציינים כי קיבלו הודעה על  30

אחוזים מעידים על דיווחי היווצרות פיצעי לחץ וירידה חדה במשקל ככל הנראה בשל היעדר כח אדם מספיק וכן  10
 בשל כניסה מעטה של המטפלים אל המחלקות. רוב הזמן נותרים המטופלים לבדם במחלקה.

צא של היווצרות פצעי לחץ והתייבשות המובילה לדלקות שתן ואחוזים מדווחים על היווצרות זיהומים שהם פועל י 15
 חריפות.

 תשושים מטופלים במחלקה בעלת מאפיינים סיעודיים. אחוזים נוספים מעידים על היעדר התאמה למחלקה; 10

 מציאות המשפילה אותם וגורמת להם להתדרדרות פיזית נפשית וקוגנטיבית.

על אף התכנון בתוכנית האב של מטה מגן    במר"גים השוניםם ועצמאיים ילתשושבפועל לא הוקמו מחלקות ייעודיות 
 .19אבות ואמהות עמוד  
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כמו כן חולי הקורונה מובלים למר"גים השונים ללא התחשבות גאוגרפית ממקום מושב הקבע של הדייר ואינם ניתנים  
 לבחירה.

אופן הטיפול ומצבו של המאושפז  לדבר המצמצם את מידת הפיקוח עבני משפחה אינם מורשים להכנס למר"גים  
 שם.  ויכולת התקשורת שלהם עם בני המשפחה מצומצמת או מבוטלת הכל בהתאם לסטטוס המאושפז.

דוגמה לאפשרות להכנס למחלקות הקורונה מתקיימת בבית חולים הדסה בירושלים שם הנהיג מנכ"ל בית החולים 
 פגש המשפחות עם החולים מהווה גורם מציל חיים.כי מאת מתווה הביקורים במחלקות הקורונה מתוך הבנה  

 כמו כן לנוכח הנתונים הקשים המוצגים מהדיווחים שעולים יש לקיים מערך פיקוח מקצועי סדיר באתרים אלה .

 תוכנית "הגן בגיזרתך" 

שרד משקיבלה סיקור נרחב באמצעי התקשורתיה לפיה   "ביולי פרסם ראש המטה את תוכנית "הגן בגזרתך 30  -ב
הבריאות שינה את המדיניות לגבי פינוי קשישים חולי קורונה מבתי אבות וממרכזים גריאטריים. על פי המדיניות 

החדשה החולים יטופלו בתוך מחלקות קורונה מיוחדות בתוך בתי האבות ולא יפונו לבתי חולים כפי שהיה נהוג עד  
 . לאותה תקופה

פני פגיעה קוגנטיבית בשל המעבר הטראומתי למוסד אחר יש ממטרת התוכנית המוצהרת היתה להגן על הקש
וסביבה לא מוכרת וכן למנוע הדבקה מבתי החולים. בסמוך לכך נוצרה מטרה נוספת למנוע ככל האפשר הצפת בתי 

 החולים בדיירי בתי האבות וזאת בנוסף למספר המיטות המצויות במר"גים השונים.

. וכך עוד הבטחה נמצאה  במוסדקריטריונים של יכולת השארת חולים ל יםעונמסך המוסדות נמצאו    15%בפועל רק 
 עקרה מתוכן בעוד הציבור מאמין כי דיירי בתי האבות המאומתים נשארים במוסדם.
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 מוקד משפחות במטה מגן אבות ואמהות

שאי הקשור לנוייעודי למשפחות שתפקידו לספק מידע בכל טלפוני עם הקמת המטה התקין פרופ' גמזו  מוקד 
 הנהלים, התפרצויות ולטפל בתלונות או בקשות לסיוע.

מכלל הפונים לעמותה הסכימו לפנות למוקד   10% -מאז הקמתו ובשל התנהלותם של המוקדנים במוקד זה , רק כ
 לצורכי הגשת תלונה.

 

 רות ללא מענה. פניות נשאבתרשים המוצג ניתן לראות כי המוקד אינו נותן מענה מיטבי לפונים מצד המשפחות. רוב ה

 מוקדנים מבטיחים כי עם פתיחת הפניה יחזור נציג אל הפונה אך כפי שניתן לראות, הבטחה זו אינה ממומשת.

 בבדיקות פתע שקיימה העמותה מול נציגי המוקד, גילתה העמותה כי המוקדנים מוסרים מידע שגוי לפונים בנושאי:

 מניעת ביקורים במוסד ▪
 מטפליםמניעת הכנסת  ▪
 לא חוקי ידודבדרישת  ▪
 ומניעת יציאת דיירים מהמוסד לצרכים שונים ▪

בחלק מהמקרים ציינו המוקדנים כי למנהל המוסד יש את הזכות להחמיר את הנהלים הקיימים ובכך מנעו טיפול 
 בפניה.

 זה לפונים.עם פניית העמותה לנוכח גילוייה למנהלת המוקד, נאמר כי נושא זה יטופל וכי לא יינתן מענה שכ
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 על בבדיקות יזומות, נמצא כי נושא זה לא טופל לאשורו.בפו

כמו כן העמותה מצאה כי בחודש אוגוסט מספר הטלפון והשלוחה שהציג פרופ' גמזו כמוקד משפחות נסגר וכי לא 
השייך למוקד מוסדות הפך להיות  8007תפקד במשך מספר שבועות. לאחר הגשת תלונה בנושא מספר כוכבית 

 ומשפחות. ד אחוד למוסדותמוק

 בשל העובדה כי המשפחות איבדו אמון במשרד הבריאות ובמטה, עיקר הפניות מגיעות אל העמותה לטיפול.

 

לא רק המשפחות מוצאות את עצמן חסרי אונים מול משרד הבריאות והמטה אלא גם חלק ממנהלי בתי  

 ם דוח זה:, להלן התפלגות בקשות הסיוע מהם אל העמותה מראשית המגפה עד לפרסוהאבות  
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 התנהלות מטה מגן אבות ואמהות

נועד לתכלל את עבודת משרדי הממשלה עם הקמת המטה על ידי פרופ' גמזו היו ציפיות רבות מהמטה . המטה 
 באתגרי ההתמודדות עם התפרצות המגפה במוסדות הגריאטריים .

"אינו מבקש סמכויות אלא לוקח אותן"  עם מינויו של פרופ' גמזו למעשה לא הוקנו סמכויות למטה והנ"ל טען כי הוא
 וזה היה עיקר הבעיה.

מיטבי של המגפה בקרב המוסדות. כיום הוא מהווה גורם ממליץ מטה ללא סמכויות נשאר עקר מיכולת אכיפה וניהול 
 בלבד והנחיותיו אינם מחייבות. 

 אבות  מגן הנחיות כי לציין יש כך ענה עו"ד טל וינר שילה מהלישכה המשפטית במשרד הבריאות לשאילתה בנושא :"

 שההנחיות הממשלה משרדי וכי הקורונה  נגיף עם  התמודדות לעניין הרלוונטיים למשרדים  בלבד המלצה מהוות
 ".לקבלן שלא  גם רשאים רלוונטיות

אנשים רובם מוקדנים צעירים ממקור סטודנטיאלי העובדים במוקד   15-כמו כן כח האדם המצוי במטה מונה היום כ
 ד מוסדות ומשפחות( ואדם אחד הממונה על כתיבת הדוחות והפצתן.האחו

וללא הון אנושי מקצועי בעלי כישורי ניהול מתאימים לא ניתן לייצר מוטת ללא תקציב מוגדר  כזה אדם  בסדר כח 
 שליטה על מגפה בסדר גודל לאומי בכלל המוסדות הגריאטריים בארץ, על כל דרישותיה, צרכיה ומרכיביה.

 

 נתונים   שקיפות 

לציבור.   18:00יו הן דיווח יומי עד השעה חלק ממשימותציין פרופ' גמזו במסמך הנחיות למטה כי  2020באפריל  20  -ב
 דיווח זה יעלה לאתר המטה ובו יכללו דיווחי התפרצויות , נדבקים, נפטרים סך מיטות פנויות וכו'

 באופן הדיווח , ברצף, במידע ובאופיו. כך לדוגמה: החלו שיבושים משמעותייםבמאי  7-מהבפועל עם סיום תפקידו 

מספר דיווח של ונותר  .בפילוח סוג מוסד  דיירים מול צוותיםהאומתים בקרב חולים מ דיווחי לעלות לאתר הופסקו    במאי 7-ב
 .מאומתים בפירוט לפי יום

 היקבשל איכות גרועה של גרפ כבר לא היה ניתן לקרא את דיווחי המאומתים  במאי 13-מה 

ני  14-ב ו  התפרצויותהחלו תיאורי ו הופסקו דיווחי המאומתים  בי

ולי  12-מה  מאומתים בכל התפרצותהט מספר והופסק פיר  לי

ולי   20עד  12-מה  ביולי חזרו טבלאות דיווחי ההתפרצויות 20 -אך ב הופסקו הדיווחים  בי

ו 31-ב מטופלים ממוסד ומבית חולים, ניכר שהמידע  העברותגות נושאי פניות לחמל, למשתנה הדוח לנתוני מאומתים , התפ  י לבי
 .משרת את המטה יותר מאשר הציבור

גוסט ב 5-מה  .נוסף לדוח מידע של מספר התפרצויות חדשות מול מתמשכות ללא פירוט  או

גוסט  24ב  ותדחזרה טבלת ההתפרצויות עם פירוט מאומתים לפי מוס  באו

 הופסקו שוב דיווחי ההתפרצויות  בספטמבר  8-מה
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 למעלה משבוע.כל הדיווחים מעתה ואילך עולים בעיכוב של 

 בשיהוי של שבוע לכל דוח. באוקטובר  1 -הדיווח ומחודש בשוב  נקטע    בספטמבר 22-ב

 שוב הדיווח.ע באוקטובר נקט 24 -ב

מטה ויכולותיו. משפחות נשארו ללא בשל מדיניות הזלזול בשקיפות נוצרה פגיעה קשה באמון ציבור המשפחות ב
ירהם בין מוסדות. או כדי לדעת את סטטוס בית האבות בו דע המאפשר להם לקבל החלטות לגבי העברת יקמי

 יקיריהם מצויים.

 המידע שמתקבל בחופשיות ובזמינות כלפי כלל הציבור בנושא המגפה בקהילה, לא זמין לציבור בנושא בתי האבות.

 

 מים הרשמייםסתירות בנתונים המוצגים לציבור מול אלה המוצגים לגור

מדווח מייסד העמותה הד"ר אוריין יצחק בוועדה לענייני ביקורת המדינה על אי דיוק נוראי בנתוני    באוגוסט   17  -ב
 המטה ביחס למספר ההתפרצויות והנפטרים.

באותו ערב הוא מרואיין  בתוכנית של יעקב אייכלר "כאן בלילה" וחוזר על ביקורתו בנושא אי השקיפות וחוסר הדיוק 
 לציבור.של הנתונים המובאים מהמטה 

מרואיין פרופ' מימון לאותה תוכנית על מנת לענות על הטענות הקשות וזה דוחה את הטענות ומכחיש   באוגוסט  18-ב
 כי נתוני הנפטרים אינם נכונים.

-י נפטרים ממסד הנתונים המיוחסים לחודשים יול 53מפרסם שר הבריאות הודעה כי אכן חסרים   באוגוסט  19-ב
 אוגוסט.

 
בר , שם טוען שוב לחוסר דיוק ילמרואיין ד"ר יצחק בגל"צ בתוכנית "השורה התחתונה" עם איתי ז  באוקטובר   7  -ב

בנתונים ומודיע כי ישנה התדרדרות מגמתית במספר ההתפרצויות והנפטרים הנמצאים במגמת עליה. וטוען  משווע
 . 450כי עד לאותו תאריך מספר הנפטרים בגל השני עלה ל

התראיין לאותה התוכנית ברצף פרופ' מימון בו הוא הכחיש את הטענות וציין כי "בכל הגל השני יש רק בתגובה לדבריו 
 כפי שהעמותה מציינת". 450נפטרים ולא  200כ
 

 הוא מדגיש כי אין מדיניות של הסתרת נתונים וכל המידע בשלמותו מצוי באתר מטה מגן אבות ואמהות.
 
ספטמבר   30  -ב  נפטרים. 182הציג פרופ' מימון לקבינט הקורונה את התרשים הבא ובו מוצג כי רק בספטמבר היו   ב
 

 נפטרים. 200-על גלי האתר כי בכל הגל השני יש רק ככמה ימים מאוחר יותר מידע הנוגד את טענתו  
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 המצב האמיתי שונה.  דהתחושה שעולה מטענותיו כאילו הנ"ל מבקש לצייר תמונת מצב אופטימית כלפי הציבור בעו
 

כך גם היה בעניין תוכנית "הגן בעזרתך" שקיבלה חשיפה בתקשורת לפיה כל דיירי בתי האבות החולים בקורונה לא 
יפונו לבתי החולים וישארו במוסד בסביבה מוכרת ובטוחה. התקשורת היללה והציבור ראה כי טוב. בפועל תוכנית זו 

מכלל המוסדות בארץ  15%ת הפיזית של המוסד לעמוד בקריטריונים. רק לתלויה ברצון המוסד להשתתף בה וביכו
 מתאימים לתוכנית זו.

 

 
 

 היערכות לחורף  
 

עד לתאריך הוצאת דוח העמותה לא הוצגה תוכנית היערכות לחורף. תוכנית שתמנע מחולי שפעת להתאשפז יחד 
 או בתי חולים. תעם חולי קורונה בשל טעות בזיהוי או בשל התנהלות לקויה של מוסדו

במחוז מרכז  כחלק מההערכות לחורף הצהיר משרד הבריאות כי כל המוסדות קיבלו חיסוני שפעת כאשר בפועל  
מהמוסדות לא קיבלו חיסונים מקופות שונות. כאשר קופת החולים "כללית"   20%עד לתאריך פרסום הדוח  וירושלים  

 מככבת.
 

במטרה לבחון את ההתנהלות עם  דיירים ומעלה.  250סדר גודל של מוסדות ב 50  -ל בדיקות סופיהכמו כן חולקו 
חשש שבעלי   אמצעי בדיקה זה. במקביל הגיעו דיווחים שליליים באשר ליכולתה של הבדיקה לעמוד בציפיות תוך

 תסמיני שפעת יזוהו כחולי קורונה.
 

ל כראוי בתקופת החורף וכי לנוכח הנתונים האמורים, העמותה חוששת כי מערך המוסדות לא יהיה מוכן להתנה
 דיירים תמימים חולי שפעת יזוהו כחולי קורונה וידבקו בנגיף בשל העברתם למחלקת קורונה.

 
המטה לעבות את אופן ההתנהלות של המוסדות בחורף,באמצעי הגנה  על כן דורשת העמותה ממשרד הבריאות ו

 נוספים שישמרו על דיירי בתי האבות.  
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 וולותעפרק ה-הגל השני 

 -  הקדמה 
סגרת הגל השני התמודדו המשפחות בעוולות רבות    המרכזיות שבהן.   להלןבמ

 מכלל המוסדות בארץ .   35%-פרק זה מתייחס רק ל 
מתנהלים למופת ומגלים יוזמות ברוכות כדי להטיב עם דיירי המוסדות ועל כן ראוי להזכיר כי אף אם  שאר המוסדות  

 הרי שהן משקפות את מיעוט המוסדות המעסיקים משפחות רבות.   ציבור המשפחות טרוד בעוולות השונות 
ועלים במסירות  פ ש והרופאים    , הגורמים המקצועיים יות האח , כמו כן יש לציין לשבח את התנהלותן של צוותי המטפלים  

צוותים במוסדות הרבים שאינם באים  ת מופנות ל הערכה והתודו של דיירי בתי האבות. ה   אין קץ כדי להקל על הסבל 
 פרק העוולות. לידי ביטוי בסקירת  

 
למבקרים ולאסור את במרץ משרד הבריאות לסגור את בתי האבות  והדיור המוגן  12  -עם פרוץ המגפה החליט ב

יציאתם של הדיירים במסגרות אלה. כמו כן לא איפשר כניסת מטפלים פרטיים או מקצועיים למסגרות וכן לא איפשר 
ים מקצועיים המהווים חלק בלתי נפרד מהמסגרות להכנס אליהן. כגון: פיזיותרפיסטים, מטפלים בעיסוק למטפל

 ות התרבות הופסקו ונאסרה כניסתם של מפעילי אירועי תרבות וחברה.וריפוי, וקלינאיות תקשורת. כמו כן כל פעילוי
 

ות החולה, חוק הכשרות המשפטית התנהלות זאת היתה בניגוד לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, חוק זכוי
 והאפוטרופסות וכן בניגוד לצו בריאות העם.

 
בות ולחבר מחדש את הדיירים בחודש אפריל דרשו מקימי העמותה מפרופ' גמזו לאפשר ביקורים בבתי הא

 למשפחותיהם.
 
דות לאפשר ביקורים באפריל הוציא פרופ' גמזו את נוהל הביקורים שחל עד עצם היום הזה. ובמסגרתו על המוס  21  -ב

 2מוסדרים במרחבים ציבוריים באוויר הפתוח במתכונת של מפגש בן משפחה/אפוטרופוס, אחד עם דייר במרחק של 
 בקר. על בן המשפחה נאסר לגעת או להתקרב אל הדייר.מטר ועטיית מסכה למ

 
 סמכויות עיקריות : 3הנוהל איפשר למוסדות 

 לקבוע את משך זמן הביקור ▪
 ועד הביקורלקבוע את מ ▪
 לקבוע את מיקום הביקור ▪

 
סמכויות אלה הביאו חלק מסוים ממנהלי המוסדות להחליט כי הביקור יארך דקות ספורות בלבד ופעם בחודש או 

 דקות בלבד לבן משפחה. 20במספר שבועות. שאר המוסדות איפשרו ביקור פעם בשבוע למשך   פעם
 

גי משרד הבריאות כי הם רשאים למנוע ביקורים כשיחפצו וכי נוהל  במהלך הזמן, הובהר למנהלי המוסדות על ידי נצי
 ביקורים זה אינו מחייב ומהווה המלצה בלבד.

 
ניות שהקימו מייסידי העמותה דיווחים קשים על השלכות הנתק הארוך שגרמו עם פתיחת הביקורים הגיעו למוקד הפ

 לנזקים קשים אצל הדיירים במסגרות השונות:
 היווצרות פצעי לחץדיווחים על  3100
 דיווחים על מקרי התייבשות, דלקות שתן וירידה חדה במשקל 6000
 דיווחים על דיכאון שהצריכו מעורבות תרופתית 5000
 דיווחים על נסיגה קוגנטיבית עד לכדי אי זיהוי בני המשפחה המבקרים על ידי הדיירים. 5800
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 מחלקות הסיעודיות אשר תחת משרד הבריאות.רוב הדיווחים מיוחסים לדיירים הסיעודיים הדמנטים ב
 

שו כניסה אל ככל שנקפו הימים הבינו המשפחות כי הנתק הארוך מיקירהם יותר מזיק מאשר מגן על יקירהם ולכן דר
 המוסדות כדי לפקח על הנעשה שם במטרה למנוע אירועי הזנחה ופגיעה נפשית, גופנית וקוגנטיבית אצל יקיריהם.

 
יצחק מייסד העמותה כתב נוהל ביקורים מורחב אשר משווה את מתכונת הביקורים בבתי האבות לזו  על כן ד"ר אוריין

שונה/אפוטרופוסים יכולים להכנס למסגרות לטפל ביקירהם עם הקיימת בבתי החולים לפיה בני משפחה מדרגה רא
 קירהם.  מיגון מלא הכולל מסיכה, חלוק וכפפות ומאפשר להם לגעת , להאכיל, לתת תרופות לי

מתכונת זו מצריכה הכנסת גורם מפקח / מאבטחים כמצוי בבתי החולים על מנת לוודא כי הגורמים הנכנסים  
 ות.למסגרת ישמרו על כללי ההתמגנ

 
ביוני הכריז פרופ' מימון  01  -נוהל זה נערך על ידי פרופ' נמרוד מימון ואושר על ידי כל הגורמים במשרד הבריאות וב

ועל במסגרות. יום למחרת הקפיא את הנוהל מנכ"ל משרד הבריאות דאז מר בר סימן טוב ללא על  הוצאתו אל הפ
 המצאת הסבר.

 
 יולי אדלשטיין , הובא הדבר להכרעתו אך זה החליט שלא להחליט.לימים עם כניסת שר הבריאות החדש ח"כ 
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 סגירת המוסד לביקורים ביוזמת מנהלי המוסדות ובעידוד משרד הבריאות: 

 
ת הבינו מנהלי המוסדות כי הנחיות מטה מגן אבות ואמהות הנן בגדר המלצה בלבד החליטו  חלקם על דעת לסגור ע

 הגבלת זמן ובניגוד לחוק.המוסדות לביקורים ללא 
חלק ממנהלי לשכות הבריאות המחוזיים גיבו את מנהלי המוסדות ואף הוציאו מכתבים המעודדים סגירת מוסדות 

 המשפחות עלולות לסכן את הדיירים. לביקורים בטענה כי
 

שנדבק על ידי בפועל גם משרד הבריאות וכן החקירות האפדימיולוגיות מוכיחות כי אין דייר אחד ממסגרות אלה 
 מבקר. וכי כל הדיירים נדבקים או מהצוותים המטפלים  או משהותם בבתי החולים הכלליים.

 
נוחה למראית עין להגנה על הדיירים לכאורה מפני הדבקות במקום לטפל במקורות ההדבקה, החליטו כי הדרך ה

 בנגיף היא על ידי סגירת המוסדות לביקורים.
 

 קות בבתי האבות , מספר החולים והנפטרים גואה ללא בלימה.בפועל ההתפרצויות אינן נפס 
 

יאה מכתבי אזהרה עם זיהוי תופעה זו של עידוד מנהלי מחוזות לסגירת המוסדות פעלה העמותה באופן מהיר והוצ
 למשרד הבריאות. כתוצאה מכך הוציא משרד הבריאות הנחיה למנהלי המחוזות להפיץ מכתב המבטל הנחיה זו.

 
למרות זאת המשיכו מנהלי מוסדות וממשיכים עד עצם היום הזה , ליטול לעצמם סמכות שאינה מוקנית להם בחוק 

 לסגירת מוסדות.
 

למשרד הבריאות וכן באמצעות הליכים משפטיים המביאים לביטול העמותה פועלת נגדם באמצעות אזהרות 
 הסגירה.

 
ד המשפחות שהתקין מטה מגן אבות ואמהות טוען בפני למרות פעילות זו , העמותה מוצאת מעת לעת כי מוק

משפחות הפונות אליו בתלונה על סגירת המוסד לביקורים כי בסמכותם של מנהלי המוסדות להחמיר ולשנות את 
ים ולסגור מוסדות. כמו כן על פי מוקד זה מותר למנהל מוסד להגביל מספר מבקרים לאחד ) כיום מתיר החוק הנהל

 מבקרים לדייר( וכן לצמצם את הביקור למספר דקות ספורות . 2אות העם  עד  באמצעות צו ברי
 

 העמותה מגישה תלונה , אך לא תמיד הנושא נאכף.
 

כהן ממשרד לשיויון אזרחי מכתב המבהיר את נהלי הביקורים לפיו על מנהלי בשל עוולות אלה הוציאה השרה מירב 
 2ולכל הפחות פעם בשבוע לדייר במתכונת של שמירת מרחק של המוסדות לקיים ביקורים למשך מינימום חצי שעה 

 ועיוורים.מטרים . המכתב מאפשר ביקור עם מגע לדיירים סיעודיים דמנטים וכן לבעלי צרכים מיוחדים כגון חרשים 
 כמו כן הוא מאפשר העברת מזון ומוצרי הייגניה וקוסמטיקה מצג המבקרים.

 
 באוקטובר: 2-בספטמבר עד ל 18  -י מההתנהלות ביקורים במהלך סגר כללי שנ

לאחר מאבק עיקש של העמותה במשרד הבריאות ובהפעלת לתץ אצל קבינט הקורונה וועדת חוק חוקה ומשפט 
בספטמבר הוציאה  17  -הוצאת תקנות הסגר השני שחל על ישראל במגפת הקורונה ,בבכנסת לנוכח ההיערכות ל

ורט המחייב את מנהלי המוסדות הגריאטריים )בתי אבות תחת רישיון ראש אגף גריאטריה ד"ר אורית לקסר מכתב מפ
 משרד הבריאות( לקיים ביקורים במתכונת הקיימת.

 
 הגבלת משך זמן הביקור וימי הביקור

 
הלי מוסדות המאפשרים ביקורים למספר דקות ספורות ופחות מחצי השעה שזהו הזמן המינימלי המוגדר ישנם מנ

יאטריה כמו כן נוטים חלק ממנהלי המוסדות להגביר הביקורים רק לשעות הבוקר ולמנוע  במכתב השרה וראש אגף גר
 ביקורים בסופי שבוע )שישי שבת(.  
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ה עובדים ,שאינם יכולים לעזוב את מקום עבודתם לטובת הביקור ואף הגבלה זו יוצרת אפליה קשה של בני משפח

 מסכנים את המשך יציבות תעסוקתם במיוחד בימים אלה. 
 

 לנושא זה אין התייחסות בנהלים.
 

 פניות שעסקו בנושא זה    450בעמותה התקבלו  
 

 קורים:הנהלים הרלוונטיים לנושא הביהמכתבים שפורסמו  על ידי מנהלי המחוזות וה להלן 
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 : 2020באפריל   21-נוהל ביקורים במתכונת הקיימת החל מה
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 הבהרת נהלי הביקורים –מכתב השרה מירב כהן 
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 מכתב ראש אגף גריאטריה המחייב קיום ביקורים בסגר השני
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 שהוקפא ולא אושר לביצוע  -רחבנוהל הביקורים המו
 

 



 
59 

 
 
 
 
 

 



 
60 

 
 

 
 



 
61 

 
 
 

 



 
62 

 
 

 
 



 
63 

סור יציאה ממסגרות   לבידוד או התניית יציאה ממסגרת בחזרה    -אי
 

חלק ממנהלי המוסדות אוסרים על יציאת דיירים מהמוסד, הנושא ניכר בעיקר בבתי הדיור המוגן. כמו כן גם בבתי  
 הדיירים הנם סיעודיים כך שאינם יכולים לצאת בכוחות עצמם.האבות אך שם התלונות בנושא זה מעטות מאחר ורוב 

 
 ותו. ומהווה מעשה כליאה.כמובן שאיסור זה נוגד את חוק יסוד כבוד האדם וחיר

 
עם פעילות העמותה למיגור התופעה החלו תלונות חדשות מצד הדיירים לפיהן מנהלי מוסדות מתנים את יציאת 

 יום. 14הדיירים בחזרה לבידוד של 
 

יום ללא מבקרים ואילו דייר בבית אבת נאלץ להשאר   14משמעות הבידוד היא שדייר בדיור מוגן נשאר כלוא בדירתו 
 דרו ללא אפשרות יציאה ממנו.בח

 
 לפיכך הדיירים מעדיפים לא לצאת מהמסגרת כדי להמנע מבידוד.

 
רש רק עם חזרת המטופל באישפוז יום נד 14לפי הנוהל שיצא ממשרד הבריאות באשר למסגרות הרווחה, בידוד של 

 ממושך בבית חולים כללי וזאת לאחר ביצוע בדיקת קורונה שלילית.
 

 שעות( אינן מחייבות בידוד בעת חזרה. 24היציאות מהמסגרת אף במקרה של חזרה מאישפוז יום במיון )עד אך שאר 
 

 14י בקהילה לכמה שעות, בבידוד של אנו עדים גם לתופעה חמורה לפיה מתנים יציאה של דייר לקבלת טיפול רפוא
 התניה זו.יום בעת חזרתו. ובשל כך נמנעים דיירים לצאת לקבל טיפול רפואי בשל 

 
 התניה זו נוגדת את חוק זכויות החולה.

 
לצערנו, משרד הבריאות לא התקין תקנות עבור המוסדות הגריאטריים )מחלקות הסיעודיים ותשושי הנפש( בכל 

 הבידוד עם יציאת דייר מהמסגרת ולכן נושא זה נשאר פרוץ ומהווה קרקע פוריה למחלוקות.הקשור לטווחי זמן 
 
 

 פניות בנושא זה    54לעמותה התקבלו  
 

 להלן הנוהל הרלוונטי:
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סור הכנסת מטפלים חיצוניים למסגרות    אי
 
 

מוגן אוסרים כניסת מטפלים סיעודים מטעם הביטוח חלק ממנהלי המסגרות הן בבתי האבות והן בבתי הדיור ה
 הלאומי עבור דיירים הזכאים לשעות סיעוד.

 
מהמנהלים אוסרים הכנסת מטפלים מקצועיים כגון מומחים במקצועות הרפואה השונים כגון: פיזיותרפיה, חלק 

 .מומחה זיהומים/ פצעי לחץ, קלינאי תקשורת, מרפאים בעיסוק, פסיכוגריאטריים וכדו''
 

ול בהם בשל כיום ישנם דיירים שהורשו להכניס מטפלים מקצועיים לפני המגפה, אך עם פרוץ המגפה הופסק הטיפ
 האיסור האמור. ולפיכך מצבם התדרדר משמעותית.

 
 לעתים נדרש להכניס באופן זמני מומחה בפרקטיקה רפואית כלשהי בשל התדרדרות דייר , אך זה נאסר עליו.

 
עת לבטל איסורים אלה אך הדבר אינו תמיד מתאפשר בשל שיתוף הפעולה של משרד העמותה פועלת כל ה

 הלי המוסדות.הבריאות עם החלטת מנ
 

 כמובן שאיסור זה נוגד את חוק זכויות החולה.
 

 פניות בנושא זה    122לעמותה התקבלו  
 

 להלן מכתב מטעם משרד הבריאות המבהיר את עמדתם בנושא:
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 פיזור דיירים מהמוסד למוסדות אחרים בשל פתיחת מחלקות קורונה או שיפוץ 
 
 

נוכחנו לגלות כי משרד הבריאות מעודד הסבת  מרכזים גריאטריים  למחלקות קורונה עבור  בתחילת המגפה  
 הקשישים בקהילה ולאלה המגיעים מבתי האבות.

 
ופיזר אותם  במוסדות שונים ברחבי הארץ. מוסד שוהם לטובת העניין, פינה משרד הבריאות את מוסד שוהם מדייריו 

 הידועים שכיום מטפל בחולי קורונה.  אשר מצוי בפרדס חנה הנו אחד המר"גים
 

 נושא זה הגיע לבג"ץ שאפשר את הפינוי מאחר והעותרים לא הוכיחו את מידת הנזק הצפוי למפונים.
 

וריו ומהסביבה אותה הוא מכיר וכן מאנשי הצוות איתם מיותר לציין כי טלטולו של קשיש סיעודי דמנטי ממקום מג
המשפחה אינם מורשים ללוותו, מהווה עבורו טראוומה קשה היוצרת אצלו נסיגה  פיתח יחסי אמון, בזמן מגפה בה בני  

 קוגנטיבית ומגבירה את אי השקט והדיכאון.
 

גבוהה יותר בשל ערך מיטה גבוה   התרשמו כי פתיחת מחלקות קורונה תאפשר להם הכנסהבהמשך המגפה, מוסדות 
סיעודיות למחלקות קורונה באמצעות שיפוצם. כאשר עבור כל להסב מחלקות ביחס למיטה סיעודית רגילה  והחלו 

 מיטת חולה קורונה הם מקבלים שיפוי כפול ממיטה סיעודית רגילה.
 

יזור הדיירים בלי לבקש את על כן התחלנו לראות תופעות של רצון מנהלים לבצע שיפוץ במהלך המגפה תוך פ
במחלקות אחרות במוסד וחלקם יועדו לפיזור במוסדות אחרים אישורם או אישור האפוטרופוס שלהם. חלקם פוזרו 

 השייכים לאותה רשת.
 

העמותה פעלה נחרצות נגד המוסדות שאיתרה ומנעה את הפיזורים. עד לכדי כך שמוסד מסויים שהחליט לפנות 
מליצה  כלומר מוסד שהעמותה לא מ –הוכרז בלית ברירה כ"מוסד שחור" על ידי העמותה  דיירים לצורכי שיפוץ 

 לציבור לשכן בו דיירים. הכרזה זו ביטלה באופן מיידי את הפינוי.
 

 כל המסגרות בהן רצו לבצע פינוי לצורכי שיפוץ עברו על נהלי משרד הבריאות הקשורים לחובתם עם הכרזת השיפוץ.
 

 פניות  לעמותה    45בנושא  זה הגיעו  
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 המלצות

 

ביטול מתכונת הביקורים הקיימת במוסדות והשוואת תנאי הביקורים לאלו המתקיימים בבתי החולים כולל  .1
 ת אצל המבקרים.כללי ההתמגנו לצורך שמירה ואכיפתופקחים   התקנת מאבטחים, מתאמי ביקורים

את התחלואה הנגרמת עקב הזנחה ואת התקנת מתכונת זו במחלקות הסיעודיות תצמצם משמעותית  
מוות בעקבותיה, תאפשר שיקום נפשי לדיירים ומניעת תופעות נסיגה קוגנטיבית קיצונית. כמו כן היא ה

תאפשר להגדיר את נציגי המשפחה המבקרים ככח מסייע חיוני ונחוץ שיתגבר את הצוותים הקיימים ויוריד 
 מהם נטל כבד כפי שקיים בשגרה.

סת בן משפחה לדירות הדיירים על מנת לאשר בדיקה ר המוגן, אנו תובעים את אפשרות כניבמסגרות הדיו
 של תנאי מחייתו של הוריו, להסדיר נושאים המצריכים טיפול או תיקון ולאמוד את צרכי יקיריו.

 
כדי לצמצם את   24/7  הגברת הפיקוח על הצוותים על ידי גורמים חיצוניים בנושא ההתמגנות במתכונת .2

הצוותים מדביקים את הקשישים, מספר ההתפרצויות בבתי האבות ת ההדבקויות בבתי האבות. כיום רק רמ
הגיע לשיא וכך גם מספר הנפטרים כפי שלא ידענו מעולם. חובה להתקין פיקוח חיצוני ובלתי תלוי. תוכנית 

 כיפה יאפשרו זאת.ורק פיקוח וא הדיגום השבועית של הצוותים לא הביאה לצמצום התחלואה וההתפרצויות
 

הנובעים מהיעדר כח אדם מספק בבתי האבות על ידי גורמים מקצועיים ,  ותנאי ההזנחהניטור התחלואה  .3
ובכללם: בדיקה פיזית של כל הדיירים הסיעודיים כדי לאתר פצעי לחץ, בדיקת מטעם משרד הבריאות 

הם סובלים לנוכח הנתק   שהותקנה לקשישים בשל מצבי האי שקט מהם פסיכיאטריתהתוכנית הטיפול 
תנאי ובדיקת בדיקת תוכנית נוזלים לכל דייר ו, חתם. הכנסת פסיכוגריאטריים לכל המוסדותהארוך ממשפ

 .הזנה והאכלה וכן גם כללי היגיינה מחמירים
 

כיום דייר תשוש או סיעודי שעבר בדיקת קורונה   צמצום ימי הבידוד לחוזרים למסגרות מאשפוז ממושך. .4
יום הגורם לו לנזקים כבדים. יש להשוות את   14דוד של לאחר אשפוז ממושך נאלץ להכנס לבי בבית החולים

 ימים( גם על שאר האוכלוסיות. 4תנאי הבידוד המיועדים לדיור המוגן )

 
 רות ובמיוחד לדיירים הסיעודיים.התקנת תוכנית חוסן נפשי לכלל הדיירים בכל המסג .5

 
הבריאות והעברתו לגוף נפרד שאינו תלוי. כיום רוב המוסדות  הוצאת הפיקוח על המוסדות מידי משרד .6

מקבלים התראה על מועד ביקור מפקחים ונערכים לכך ולמעשה מציגים מצג שווא בפני המפקחים. על פי 
גף עדויות שמגיעים אל העמותה הודעות התראת ביקור פתע מגיעים מלשכות הבריאות או אף מא

היערכות מוסד לביקורת טרם הגעת המפקחים. זאת מציאות מאוסה שיש גריאטריה. אני אישית הייתי עד ל
לשרש אותה ולהפקיע אותה מהתנהלות הקיימת בין המוסדות לבין נציגי משרד הבריאות. היא פוגעת  

 בדיירים וביכולת המוסדות להגיע לידי שיפור אמיתי. 
 

מהמוסדות ויתר על פעילויות אלה כדי ותרפיה, תעסוקה ותרבות. חלק מסוים פיקוח על קיום פעילויות פיזי .7
אותם הם מנסים להסתיר בשל החשש   .לחסוך בכספים בשל תהליכי קריסה כלכלית בהם הם מצויים

 מאיבוד הרישיון.
 

בדיקת יכולות כלכליות של המוסדות להחזיק ולתפעל המוסדות על פי תנאי הרישיון ובהתאם הענקת   .8
 .ית סיוע כלכלי ושיפוי למוסדותתוכנ
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יחת מחלקות קורונה לתשושים ועצמאיים, כיום מחלקות הקורונה מותאמות לקשישים סיעודיים בלבד.  פת .9
אדם עצמאי המוכנס לשם כמאומת מתדרדר בצורה משמעותית. כבר בשבוע השני חלה אצלם הרעה 

 .תפקודית וקוגנטיבית
 

טריים והן בבתי החולים במחלקות הקורונה הן במרכזים הגריא פיקוח מתמיד וטיוב הפרקטיקה הטיפולית .10
 .לשם מופנים דיירים מבתי האבות והקהילה

 
. הצמדת הגדלת התקן שאושר ע"י שר הבריאות והמקצועיים הוספת והגדרת תקנים לצוותים הרפואיים .11

סוציאליות, אגף   על אף אישור שר הבריאות הגדלת תקן לעובדות  .לעובדות הסוציאליות בבתי האבות בלבד
את בהגדלת שעות ולא בתקן. ולפיכך מנהלי מוסדות משתמשים בשעות כרצונם  הגריאטריה הגדיר ז

מטופלים.   100 -ולצרכים אחרים. כיום עובדת סוציאלית אחת מטפלת במספר מחלקות המגיעות למעלה מ
ברר את צרכי הדייר זוהי מציאות בלתי נסבלת בעיקר בתקופת הקורונה מאחר והיא הגורם היחיד שמד

ים הרלוונטיים ומהווה החוט המקשר בין המשפחות לגורמים מקצועיים ורשמיים. בתקופת ומצוקותיו לגורמ
המגפה הוטל על רוב העובדות הסוציאליות לתאם את נושא ביקורי המשפחות ובמקום לטפל במצוקות של 

ת הגדרת התקן לעובדות הסוציאליות הדיירים הם נאלצות לעסוק בתיאומים. לכן דרישתנו היא להחזיר א
פי שהסכים לכך שר הבריאות ולהגדיר תקן  נפרד או שעות ייעודיות לגורם ייעודי שינהל את נושא כ

 .1הביקורים. כפי שנכתב בסעיף 
 

כתיבת נהלים ברורים ומחייבים מצד הרגולטור לתנאי יציאתם של דיירים מהמוסד לטיפולים רפואיים או  .12
נם מוסדות שמונעים מדיירים לצאת לטיפולים פואיים ותנאי חזרתם למוסד. כיום ישלנושאים שאינם ר

יום. תנאי שהדייר לא מסוגל   14במרפאות חוץ. חלקם מאפשרים אך מתנים החזרת הדייר לבידוד של 
 .לעמוד בו ולכן מוותר על הטיפול הרפואי

ה הבריאות אינם מחייבים ומהווים המלציש לציין כי רוב הנהלים שהוציא מטה מגן אבות ואמהות וכן משרד 
בלבד. וכפי שהגדירה זאת המחלקה המשפטית של משרד הבריאות אימוץ ההמלצות/ נהלים נתון לשיקולם 

 של משרדי הממשלה ומנהלי המוסדות.
כמו כן יש נהלים המאפשרים שיקול דעת למנהלי המוסדות בתחומים בהם המחוקק בחוקים אחרים לא 

 ת פליליות על ידי מנהלי המוסדות.ועל כן נוצרה תרבות של ביצוע עבירואיפשר שיקול דעת 
 

חיוב מוסדות להשארת מאומתים אסימפטומטיים במוסד תוך אספקת הכלים , המשאבים וכח האדם  .13
 .הרלוונטי. וכן הפקת תוכנית תעסוקתית למבודדים ושימור הקשר עם המשפחה באמצעים חזותיים

 
ם ישנם דיירים שהפסיקו לקבל טיפול חיצוניים ומתנדבים לתוך כותלי המוסד. כיוהסדרת הכנסת מטפלים  .14

רפואי חיוני להצלת חייהם בשל סירוב חלק ממנהלי המוסדות להכניסם למוסד בשל היעדר ביטוח. מעשה  
 . שמהווה עבירה פלילית

 
יפתו למאומת. כיום  הסדרת כניסת מטפלות ביטוח לאומי למסגרות הדיור המוגן בעת בידוד דייר בשל חש .15

המוגן הנזקקים לסיוע ברחצה והלבשה לא מקבלים סיוע של מטפלות הביטוח דיירים מאומתים בדיור 
ימי בידוד ומופקרים להתמודד בעצמם על אף הצורך הקיומי להיעזר במצבי רחצה  14הלאומי במשך  

 והלבשה. הדבר צריך להיות מוסדר מול החברות המספקות שירותי מט"ביות.
יום משרד הבריאות וכן מטה מגן אבות ואמהות לא מציג  ום שקיפות נתוני התפרצות ומספר נפטרים. כקי .16

רציפים ומצטברים באשר למתרחש בבתי האבות ועל אף שהדיווחים נקראים דיווחי יומי הם למעשה נתונים  
גים אינם מצטברים  וכן הנתונים שמוצ , עם הפסקות לא ברורות של תהליך הדיווח. שבוע כן שבוע לאעולים 

פיציפי בו פורסם. כך שלא ניתן לקבל תמונת מצב על המתרחש בשטח באופן אלא מיוחסים רק ליום הס 
 .פורמלי

 
הגברת הפיקוח הסטנדרטי והתאמתו לבדיקת נהלי קורונה ייעודיים, כמו כן העלאת כל דיווחי הפיקוח  .17

 .יום מיום פיקוח שבוצע במוסד 15מראשית המגפה לאתר משרד הבריאות והפקת דיווח אונליין 
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כשלה ולא תרמה דבר  התוכנית הקיימת , באמצעים נוספים להגנה על דיירי המוסדותהדיגום  נית עיבוי תוכ .19
בצורך לצמצם את מספר ההידבקויות בבתי האבות , לא הביאה להקטנת מספר הנבדקים וכן מספר 

 הנפטרים הגיע לשיא. 
 

או  חולים או מערך רפואי מגן אבות ואמהות בעל ניסיון ניהול של ביתחיצוני של מגה מנהל למטה  תגבור   .20
 הדבר נובע  מהיעדר שליטה ומסוגלות ניהולית המורגשת באופן התנהלות המטה. .בסדר גודל דומה צבאי

 
 .הכנסת נציגי משפחות לתוך מטה מגן אבות ואמהות כחלק ממערך הפיקוח על עבודתם .21

 
וכנית להתמודדות שילוב הבטחה לקיום חיסוני שפעת לכלל הדיירים. אין תהיערכות לחורף הקרב. אין  .22

השפעת העונתית מול נגיף הקורונה. חובה להמציא מתכונת שתוכל להפריד בין חולי קורונה לחולי שפעת.  
החשש הוא שחולי שפעת עונתית יאושפזו או יבודדו עם מאומתי קורונה ובכך אנשים חסרי ישע שאינם חולי 

כמו כן לא הוכרזה תוכנית ייעודית לעניין   .רת מצבםידבקו בקורונה וימותו בשל תנאי תחלאותם והחמ קורונה
התנהלות הצוותים והמוסדות בתקופת החורף במשמעויות המתייחסות לניטור בעלי תסמינים, אופן 

התמודדות עמם, הקצאת בדיקות ייעודיות, בידוד חשודים, מתן טיפול מקומי לחשודים ואופן 
חולים והתנהלותם עם חולי שפעת עונתית. ואופן חזרתם ההתמגנות.הפניית חשודים למיון, היערכות בתי ה

 למוסד להמשך טיפול.
 

התקנת מצלמות בחדרי הדיירים בעיקר הסיעודיים לצורכי אבטחה והגנה על הדייר מפני התעללות ,הזנחה   .23
נים כביטוי של היעדר וצמצום כח אדם  האחרו בחודשיםלנוכח ההתעללויות הקשות שנחשפו  או רשלנות
 ביא לגיוס עובדים לא ראויים.סיעודי המ

 
 .ביטול תוכניות שיפוץ במחלקות במוסדות המצריכות פיזור דיירים בתוך המוסד או מחוץ למוסד .24

 
 .מניעת פינוי דיירים ממוסדם במהלך המגפה .25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


