
כנס מהנדסי מיזוג וחשמל
התמודדות עם תחילת מגפה-אחרתקורונה מזווית 



2019דצמבר 

גילוי הקורונה בסין

2020ינואר 

הכנות משרד הבריאות 
לקראת המגיפה

20.1.2020

תחילת בינוי של בית 
חולים לחולי קורונה  

בראשון לציון

27.2.2020

אובחן חולה הקורונה  
הראשון במדינת ישראל

21.3.2020

הוגדר הצורך בפעולה  
גיבוש  : מהירה במקביל

בניין הכוח , תרחיש ייחוס
והפעלת הכוח במקביל

22.3.2020

ט לאומי  "הקמת משל
במרכז הרפואי שיבא  
משולב מוסד משרד 

הבריאות וצבא

2020סוף מאי 

ירידה בתחלואה ופירוק  
של המשלט המשולב 
והעברה למשלט של 

משרד הבריאות

2020אוגוסט 

הפרוייקטורהגעה של 
ותחילת גל שני

2020נובמבר 

ירידה בתחלואה וסיום גל  
שני



2020דצמבר 
תחילת מבצע  

החיסונים

גל שלישי במקביל  
למבצע חיסונים

סגר ינואר במקביל  
למבצע החיסונים  

ודעיכת הגל 
השלישי

ביטול  2021יוני 
-מרבית ההגבלות

כולל מסכות

תחילת גל  2021יולי 
רביעי

חיסון 2021אוגוסט 
(בוסטר)שלישי 

אוקטובר ירידה  
בתחלואה

??



איך ישראל מתמודדת עם הקורונה



משלט ראשוני







ט"המשלותפקידייעוד



סיום גל ראשון והערכות



איך ישראל מתמודדת עם הקורונה 



איך התמודדנו עם הקורונה גל ראשון

צוות קבלת החלטות ממשלתי

שיתוף פעולה פנים ארצי ובינלאומי

זיהוי מוקדם ותגובה

בדיקות מודיעין מגעים

פיקוח וניתוח נתונים, מעקב

מרכז שליטה פיקוד ובקרה אחוד



ט"המשלותפקידייעוד

היה נדרש לשנות את מבנה משרד , בכדי לגרום למנגנון לפעול

הבריאות  



השלב הראשון

מרכז שליטה של 
הקורונה



תקציבים וכלכלה

המחלקה  
המשפטית

ניהול סיכונים

תכנון

מחלקת בינוי

מידע 
טכנולוגי  
ורפואה  
דיגיטלית

MoH  חטיבות

מקצועיות

אגף תמיכה

משאבי אנוש

לוגיסטיקה

המחלקה  
לבריאות  

הציבור

המחלקה  
הרפואית

מחלקת  
מחלקת רכשטכנולוגיות

האגף לשעת חירום

שולחן מרכזי 
לשליטה ובקרה לוגיסטיקה אגף אשפוז אגף קהילה



תכנון אסטרטגי

מחקר וידע, מידע

משאבי אנוש

מידע טכנולוגי

יישום, נהלים, הדרכה ואימון, פיתוח מתודולוגיה

בדיקות

מרכז תכנון וביצוע

שרשרת אספקה רכש

קטיעת שרשרת  
הדבקה

אוכלוסיותדסק אשפוז וקופות

קופות חולים

בתי חולים

מזון רפואי ,תרופות, חומרי חיטוי

מכונות הנשמה

מבנים פיזיים

אספקת חמצן

הערכת צרכים  
ותגובה

עובדים זרים

אוכלוסיות פגיעות

מלוניות לנדבקים

אוכלוסיות  
מיוחדות  
וספציפיות

מגן אבות  
ואימהות

בית

מרכזים  
גריאטרים

קהילה

,  א"מד, משטרה, משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות)שולחן מרכזי כלל ממשלתי 

מרכז רכש ולוגיסטיקה

תקציבים וכלכלה

Legal Unit

תכנון

Information 
Technology 

& Digital 
Health

אספקה למעבדות

ציוד הגנה אישי

MoHProfessional

Divisions

בריאות הנפש

Logistics

Public 
Health 

Services

Medical 
Division

Technology 
Division

מעבדות

חקירות  
אפדימיולוגיות

ואכיפהבידודים

מחקר ופיתוח טכנולוגי

פיתוחים  
וטכנולגיות

ניהול סיכונים

תקציבים וכלכלה

המחלקה  
המשפטית

ניהול סיכונים

תכנון

מחלקת בינוי

מידע 
טכנולוגי  
ורפואה  
דיגיטלית

חטיבות  

מקצועיות

אגף תמיכה

משאבי אנוש

לוגיסטיקה

המחלקה  
לבריאות  

הציבור

המחלקה  
הרפואית

מחלקת  
מחלקת רכשטכנולוגיות



המכלולים הוקמו והתהוו באופן דינמי בכל מקום שבו נדרש סיוע או זוהה פער אקוטי

רכש•

לוגיסטיקה•

בריאות הציבור•

אוכלוסיות  •
מיוחדות

קטיעת שרשרת  •
הדבקה

אשפוז•

קהילה•

גריאטריה•

בריאות הנפש•

מגן אבות  מרץ
ואימהות תעופהאפריל מאי

דסק חרדים

דסק ערבים

דסק כללי

דסק חינוךאוגוסט ספטמבר

חיסונים דצמבר





מחקר ופיתוח טכנולוגי
-דוגמאות

פיתוח טכנולוגיות חדשות

בדיקות אבחון חדשניות לקורונה•

רובוטיקה העובדת במחלקות קורונה•

מבוססות מיקוםאפדימיולוגיותטכנולוגיות חדשות לחקירות •

בבתי החולים ובקהילהטלרפואהיישום •

מערכת      לניבוי חולים בסיכון גבוהה•

חישוב כל התכנון והפעולות הלוגיסטיות  •

ובתי חולים  , שימוש בטכנולוגיות לניטור חולים בבית על ידי שירותי הקהילה•
"ביתיים

מחקר ופיתוח של תרופות וחיסונים חדשים  •

AI



פרויקטור



2020' אוג



....סמכות או מנהיגות

להכפיף דפוסי התנהגות  , סמכות היא יכולת של בן אדם מסוים או ארגון

אימוץ דפוסי  . סמכות עומדת כנגד שיתוף פעולה, מסוימים על אדם כלשהו

ציות-פעולה כתוצאה מסמכות מכונה

מנהיגות היא יכולתו של אדם או קבוצת אנשים להוביל אנשים אחרים אל עבר מטרה  

מתקשרת בצורה ישירה להשפעה  , פעולה מנהיגותית. משותפת במינימום סמכות

וליצירת שינוי



ט"המשלותפקידייעוד





תנאי פתיחה בישראל
מושקע בבריאותג"מהתמ % 7.3כ OECDב3.3מיטות לאלף נפש לעומת 2כ 

:במספרים מוחלטים

:בישראל2019ב

מיטות אשפוז כללי18,000כ •

מוגבר  /נ"טמיטות 500-700כ•

מכונות הנשמה2000כ•

אקמומכשירי 27•

חדרים לבידוד  150כ•



2019תחזית מרץ 



מיגון
אישי

מנשמים

טכנולוגיות  
חדשות

אדםכוח 

מזון
רפואי

ספטיקה

מעבדות

תרופות

סרולוגיה

ערכות 
דיגום

מלונות ופתרונות 
אשפוז אלטרנטיביים

צירים

מכשור 
רפואי

תפעול 
לוגיסטי

תשתיות  
פיזיות

חקירות  
אפידמיולוגיות

חיסוני  
קורונה

הקמת 
מעבדות 
פרטיות

בידודים חיסוניםחמצן





יצרנים ישראליים

ללא הזמנות שראל* 

29
סך 

ח"מש480-540הזמנות
מספר יצרנים 

ראשיים

מכשור רפואי

מיגון אישי

מעבדות ודגימות

חמצן נוזלי

אחסנה



–אויריתתעשייה 
מסלול צהוב



כירורגיותמסכותייצורקו



תשתיות פיזיות



החלטות שנדרשו בתחום תשתיות פיזיות

 לביצועיצירת תוכנית אב פשוטה וקלה

   (גריאטרייםמרכזים,ישיבות, מלונות)יצור מקומות חליפיים על בסיס תשתיות פנויות...

פתרון מהיר וקל למשטר לחצים שימנע הדבקה של צוותים

 ממערכת הבריאות עברה התאמה2/3מיטות בבתי חולים כ10,000הוגדר יעד ממשלתי של

 ישיבות ומסגרות  נוספות פעלו   בשיא התחלואה, מלונות40יותר מ

  נבחנה תכנית להקמת בית חולים שדה

ם"רמבלי בתוך בית החולים "הוקם מערך אשפוז צה

 גריאטריםבבתי חולים קורנההוקמו מחלקות



הוקם  2020בינואר 
מרכז רפואי ייעודי לחולי  

קורונה בראשון לציון





לגלילהרפואיהמרכז

מיטות88שלמתפרצתמחלקהמתחםהושלם

(9/4/20)



23

: מבזק
אשפוז מוגן  –בלינסון

מיטות קורונה  200הושלם מתחם של 

(22/6/20)



: מבזק
הושלם מתחם מחלקה אשפוז חרום  –שיבא

(10/6/20( )קורונה180)מיטות 200



מיטות מתחם פיקוד העורף60–ם "רמב
11/10/20



(17/6/20)

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.palliative.org.il/%D7%94%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A1-%D7%90%D7%A9%D7%A4%D7%95%D7%96%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94/rambam-logo/&psig=AOvVaw2pQV5SD2a2jSJJiZecpkOn&ust=1592386479073000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCHuYqEhuoCFQAAAAAdAAAAABAN


: מבזק
מפלס אשפוז חרום–הרצוג

מיטות160הושלמו 



מוכןמיטות 40טיפול נמרץ קורונה -המרכז הרפואי שמיר 
 (21/10/20)



מיטות קורונה נוספות22–וזף 'בית חולים סנט ג

26/10/20



מיטות26טיפול נמרץ אפידמיולוגי עם -איכילוב
19.10.2020–נפתח ב 



פשטות וקלות ליישום

החלטות מהירהקבלת 

אבטחת מקורות תקציביים

להבין את המנגנון לנהל סיכונים  



מלונות ופתרונות אשפוז  
אלטרנטיביים



לישוםמלונות מרעיון 

שעות36מרעיון לפתיחה •

מענה אפקטיבי  נתן שילוב של אזרחים תשתיות וחיילי פיקוד העורף •

חוליםעומס מבתי הוריד •

דוגמא אישית•



מבצעייםתהליכים

47והחלמהבידודמרכז

שינוע

אפיון
ח"קופאישורלמלון

שהייה
חוםבדיקותבמלון

אפיון
למלון שינוע

עצמאי

שהייה
במלון

תנאיתשאול
בידוד

מקדיםשלב
תסמינים
הפניה
בדיקה

מאומת

מהקהילהמבודדים



ט"המשלמאמצי

48והחלמהבידודמרכז

מאמצי
ט"המשל

ההסברהמאמץ

התמיכהמאמץ

השינועמאמץ

וההחלמההבידודמתקניהפעלתמאמץ

ג"בנתבהקליטהמאמץ



ט מלונות"משל

והחלמהבידודמרכז





איילג"מרלו



מעבדות



תיאור המצב הקיים בתחילת הדרך

(22.3.20:)

היעדר מידע מסודר על יכולת  

כמות  : קיימת לכל מעבדה

מכשירי  , וסוג מכשירי הפקה

קיבולת  , (PCR)הרצה 

מלאי מתכלים  , דגימות יומית

.  קיים וכוח אדם קיים

היעדר תיעוד של כמות  

-בדיקות הקורונה היומית 

.  בחלוקה למד״א וביה״ח

רכש מפוזר ולא מנוהל של  

מלאי מתכלים נדרש לבדיקות  

המתבצע על ידי , קורונה

המעבדות עצמן ובדרכי הרכש  

ותקשורת הספקים השונים  

ח  "ביה/ קופות)של כל מעבדה 

(.או גופים אחרים

בדיקות שמתבצעות  2,500

.  ביום



ט"המשלותפקידייעוד



חיסוני קורונה



ממלכת הקרב ממלכת אי הוודאות



יצרניות חיסונים
גים"במרלווקיוטאחסנה 

מרכזיים
חיסון באתרי קצה

אתר מרכזי

מרפאות קהילה

הטסה  

בהקפאה  

קירור/ עמוקה 
הפצה  

שרשרת אספקה רשת הפצה

ספקי  

ציוד נלווה

מבצע החיסון  



אריזה קטנה שוברת שוויון

הקופסא לארוז מחדש משנה את יכולת הפריסה  ( בתוך)החלטה מחוץ •





ג  "לנתבפייזרהגעת חיסוני 

**לא להפצה –מסמך פנימי ** 



א"בסלקליטת החיסונים 

**לא להפצה –מסמך פנימי ** 







?הסוף


