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 זהו צו השעה, 
 זה הזמן 

לעשות מעשה 

כבר בסוף השבוע הראשון של משבר הקורונה, ב-19 למרץ 2020, זיהינו שהמצב הדחוף והכואב 

ביותר נגע לטיפול בזקנים במוסדות הגריאטריים - אוכלוסייה בסיכון גבוה, שללא טיפול מערכתי 

עשוי להפוך לסכנת חיים מיידית. זה היה המוקד עליו הצביעו מספר מנהלי בתי חולים עימם 

קיימנו התייעצות על כיווני פעולה אפשריים. בתגובה לכך, החלטנו על התגייסות מיידית של 

שלושת הארגונים המייסדים של 'ושמרת' - 'שיתופים', 'ציונות 2000' ו'הקרן למיזמים לאומיים'. 

לכל אלו חברו בהמשך עסקים רבים, פילנתרופים, ארגונים חברתיים, אנשים פרטיים ומומחים 

מתחום המגזר השלישי, שפעלו בשילוב ובתיאום משרדי הממשלה הרלוונטיים, משרד הבריאות 

ומשרד הרווחה. 

תוך ימים ספורים יצרנו את מבצע 'ושמרת' - גיבשנו עקרונות ומתווה פעולה, והקמנו מרכז שליטה 

וביצוע לתמיכה בסבים ובסבתות של כולנו השוהים במוסדות הגריאטריים. כל זאת כשברקע 

ידיעות יומיות על נפטרים שרובם שייכים לאוכלוסייה זו. סיפקנו במהירות מענה כולל מציוד מגן 

ועד חיזוק חוסן העובדים, דרך תמיכה במנהלים וסיוע בכוח אדם. 

 אישית, קרוב לשלושה עשורים אני עוסק, עם חברים נוספים, במהלכי עומק לחיזוק החברה 

האזרחית ולשיפור הממשק בינה לבין המגזר הציבורי והפרטי. מבצע 'ושמרת' ריגש אותי במיוחד 

בשל הדיוק של שיתופי הפעולה שנרקמו בתזמון עילאי ועל ידי צוות מוכשר ברוח קולקטיב 

אימפקט - מודל לשותפות ארוכת טווח המשלבת שחקנים מכל המגזרים: ציבורי, עסקי, פילנתרופי 

והמגזר שלישי.

בחוברת זו מתואר מבצע 'ושמרת' החל משלב החזון ועד לשלב הביצוע, במטרה להציג את המבצע 

על כל צדדיו ולאפשר למידה ממתודה ברורה ומקצועית שגובשה ויושמה בו. 

אולם חשוב לומר שגם כעת אנחנו לא עוצרים. 

אנו מסתכלים קדימה ונערכים להתפרצויות נוספות של הקורונה בחורף הקרוב, מתוך מחויבות 

להמשיך לפעול יחד, לבניית עוצמה חברתית-לאומית שתביא אותנו מוכנים יותר, מלוכדים יותר 

ומסוגלים יותר, להתמודדות עם האתגר הבא. 

אני מרגיש כל יום שאני חייב לעשות כל שביכולתי כדי שהפוטנציאל שיש בחברה הישראלית 

ימומש במלואו, ואני רואה עוד הרבה אנשים כאלה סביבי. 

 רמת ההתגייסות והסולידריות שחווינו במבצע 'ושמרת' עשתה אותי אופטימי מאוד וזו גם 

 הזדמנות להודות לכל אחד ואחת שהשתתפו בו. תודה מיוחדת לקרן שיינברג אשר האמון 

הרב שהביעה בנו ותרומתה המשמעותית סייעו רבות להצלחת המבצע, לידידי גיל שויד וחברת 

צ'ק-פוינט, לסר רונלד כהן וליורם אמיגה על תרומתם הנדיבה והמהירה. תודה מקרב לב גם 

 להקדש ע"ש ד"ר מריה רוסי אסכולי על הסיוע ועל ההירתמות, ולחברי הוועד המנהל של 'שיתופים' 

רן שריג, אפי כהן, שרית פירון ושרה הרנד על התמיכה ועל השותפות לדרך.

קצרה היריעה אולם רבים נוספים תרמו להצלחת המבצע. אני תקווה כי חוברת זו תצליח להביע 

גם את ההוקרה לה הם ראויים. 

תודה!

 רוני דואק
יוזם המבצע

מבצע ’ושמרת‘ פרץ מתוך צורך בהול לתת מענה מיידי לאוכלוסיית הגיל 
השלישי במדינת ישראל עם התפשטות מגפת הקורונה במרץ 2020. 



  7 יום חמישי ה-19 במרץ. הכותרות הראשיות בעיתון מצהירות "משבר הקורונה מחריף, זינוק 6 

משמעותי במספר החולים", "ישראל צריכה תוכנית", "מתכוננים לסגר". המגפה פוקדת את 

כל העולם, והגיעה גם אלינו לישראל. נראה שלאף אחד אין שמץ של מושג מה הדבר הנכון 

לעשות, איזה מענה צריך לספק ואיך להשיג את האמצעים הדרושים. 

עוד באותו ערב פותח רוני דואק קבוצת וואטסאפ ומצרף את שלמה דושי, מנכ"ל ארגון 'שיתופים'; 

שרי נוריאל, מנכ"לית עמותת 'ציונות 2000'; רונן גלשטיין, מנכ"ל 'הקרן למיזמים לאומיים' - 

שלושה ארגונים חברתיים שיזם את הקמתם, אשר מחויבים לחוסנה של החברה הישראלית 

וליצירת חברה אזרחית פלורליסטית ויוזמת. כולם מחזיקים באמונה משותפת שכדי להוביל 

שינוי חברתי משמעותי יש צורך לרתום את בעלי העניין מכל המגזרים - הממשלתי, העסקי 

והחברתי. המציאות מחייבת לפעול למען מטרה נעלה, רק שהפעם אין זמן. כל יום שעובר 

מגדיל את הסיכון לחייהם של מאות זקנים. כולנו מבינים שהפעם נדרש להציל חיים, הפעם 

נדרש לפעול מיידית. הדאגה גוברת להורים שלנו, לסבים ולסבתות של כולנו אל מול הלא ידוע. 

האמירות החוזרות על מחסור במכונות הנשמה בבתי החולים בארץ, והתכנון לסגר שינתק 

אותנו מהם ואותם מאיתנו, ודווקא כאשר הם זקוקים לנו כל כך, קוראים לפעולה. 

הדילמה הבלתי נמנעת והמחייבת הכרעה מיידית מתמקדת בשאלה היכן נכון להביא לידי 

ביטוי באופן מיטבי את היכולות שלנו? נטיית הלב האוטומטית היא לתמוך בבתי החולים. 

לתרום מכונות הנשמה נוספות, לחזק את צוותי בתי החולים - הרופאים, האחיות, כוחות העזר 

והניקיון. כל אלו צפויים להתמודד עם אתגרים שספק אם הם ערוכים לכך, נוכח התמונות 

הקשות שלא מפסיקות להגיע מאיטליה, בריטניה וספרד ונוכח התחזיות הקודרות של בכירי 

משרד הבריאות בארץ. במקביל, מתחדדת ההבנה שאוכלוסיית הגיל השלישי, בייחוד אלה 

מביניהם שהם בעלי מחלות רקע, מצויה בסיכון הגבוה ביותר לתחלואה קשה, עד כדי מוות. 

1 פרק 

מרעיון למעשה

שיתופים - הוקמה בשנת 2006 
מתוך חזון משותף ליצירת חברה 

אזרחית, פלורליסטית ויוזמת 
הפועלת מתוך שיח המחבר בין 

ארגונים חברתיים למשרדים 
ממשלתיים, פילנתרופים ועסקים 

בישראל. בשנים האחרונות 
'שיתופים' מקדמת את גישת 

קולקטיב אימפקט כאסטרטגיה 
עיקרית לפתרון בעיות חברתיות 

בישראל בשל ההבנה כי ארגון 
יחיד אינו יכול לפתור בעיות 

מורכבות, וכי גם שיתופי פעולה 
בין ארגונים לרוב אינם מייצרים 

פתרון מערכתי. 

 הקרן למיזמים לאומיים - 
הוקמה בשנת 2015 במטרה 

ליצור מרחב השפעה בין-מגזרי 
בישראל. הקרן הוקמה מתוך 

תפיסה של אחריות חברתית כדי 
לחולל שינוי בסוגיות ציבוריות 

ברמה הלאומית, וזאת באמצעות 
איחוד כוחות ומשאבים של 

גופים מובילים מהסקטור העסקי 
והחברתי ובשיתוף פעולה עם 

גופים ממשלתיים. היוזמה 
הראשונה של הקרן פעלה 

לצמצום התמותה מזיהומים 
בבתי החולים בארץ, והשיגה 

תוצאות מרשימות בפיילוט 
שנערך בשני בתי חולים. 

מטה 'ושמרת' בבית יהושע בימים הראשונים למבצע

ציונות 2000 - הוקמה בשנת 
1995 לקידום השפעה חברתית-

כלכלית עם המגזר העסקי. 
פעילותה מתמקדת הן באספקט 
המודעות והן בפעולות מעשיות 

בקרב עסקים בנושאים חברתיים-
כלכליים. כל זאת באמצעות 
הטמעת תהליכים שיטתיים 
בעסקים, בליווי פרטני של 

חברות עסקיות לקידום והטמעת 
פילנתרופיה תאגידית ותפיסת 
ה"אחריות בליבה", שמשמעה 

הגדלת ההשפעה החברתית של 
הפירמה, בדגש על גיוון והכללה 

בעולמות התעסוקה, הרכש, 
המוצרים והשירותים. 

רוני דואק יודע שעם שלושת הארגונים החברתיים הללו, המתמחים כל 
אחד מהם בהיבטים שונים של פעולה משותפת ופתרון בעיות מורכבות, 

אחריות ומנהיגות חברתית ומצוידים ביכולות ביצוע גבוהות, נצליח לעשות 
מעשה. ואכן כבר למחרת בבוקר, ביום שישי, מתקיימת שיחה ראשונה.
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רוני דואק מקיים שיחות היוועצות עם מנהלי שלושה מרכזים רפואיים: פרופ' יצחק קרייס, 

מנהל המרכז הרפואי שיבא; פרופ' רוני גמזו, מנהל המרכז הרפואי איכילוב; ד"ר מסעד ברהום, 

מנהל המרכז הרפואי לגליל. בזכותם מתחדדת הבחירה במיקוד הפעילות של המבצע - הגנה 

על דיירי בתי האבות בהם דרים זקנים מונשמים, סיעודיים ותשושים. הנתונים לגבי אוכלוסייה 

זו מובהקים - הם מהווים נתח משמעותי משיעור המתים מקורונה במדינות המערביות, וקיים 

חשש שגם בארץ נהיה עדים למציאות דומה. די היה לצפות בצוותים המקצועיים במוסדות 

הגריאטריים באיטליה ובספרד, כדי להבין שגם העובדים בסכנה. בחלק מהמקומות היו רבים 

שנטשו את עבודתם מחשש לחייהם ולחיי משפחתם. ההבנה של כולנו מתחדדת כי הסכנה 

ברורה ומיידית וכי עלינו למנוע זאת בכל מחיר. 

היה ברור לכולנו ששיתוף פעולה עם המדינה הוא קריטי ליצירת מענה מערכתי שיכלול 

ועיצוב מדיניות, על כן בנינו מספר שותפויות אסטרטגיות. תחילה עם  בניית תשתיות 

ג'וינט-אשל המחזיקים במומחיות, היכרות רבה עם השדה וניסיון עשיר בעולם התוכן של 

הזקנים. ג'וינט-אשל חיברו אותנו לנציגי משרד הבריאות ואלו כתבו מכתב למנהלי המוסדות 

הגריאטריים כדי להצהיר שמבצע 'ושמרת' מוכר על ידם. במקביל, חברנו גם למשרד הרווחה 

לקידום שיתוף פעולה ולהבנת הפערים והמענים שבהם ניתן לסייע. כדי להדק את סנכרון 

המאמצים והפעולות הזמנו את נציגי שני משרדי הממשלה להשתתף בחמ"ל המשותף 

ואימהות' – התוכנית  'מגן אבות  ידנו לאורך כל המבצע, עד להקמת מטה  שהופעל על 

הלאומית להגנה על דיירי מוסדות בגיל השלישי. בנוסף לכך, הוועדה הציבורית לקביעת 

ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה (הממונה על ההקדשים) במשרד המשפטים, תרמה 

 תרומה משמעותית. מהעבר השני, נציגי 'ושמרת' השתלבו במרכז השליטה הלאומי (המשל"ט) 

שתכלל את מאמצי ההתמודדות של הממשלה עם הנגיף, ובהמשך גם במטה הממשלתי 

שהוקם במטרה לטפל באופן ממוקד במוסדות לגיל השלישי. בנוסף לכל אלו, נוצר קשר עם 

משרד הביטחון שסייע בחיבור של פעילות 'ושמרת' לפיקוד העורף.

למבצע הצטרפו שני גופים מממנים שנתנו תרומה כלכלית ראשונה ומשמעותית - קרן שיינברג 

וחברת צ'ק-פוינט. עוד הצטרפו שני ארגוני הגג שפועלים בזירה – 'א.ב.א'- אגוד בתי אבות 

ודיור מוגן בישראל, והעמותה לגריאטריה בישראל. תרומתם של אלו התבטאה בידע ובייצוג 

המוסדות הגריאטריים ובקשר הישיר והבלתי אמצעי עם מנהלי המוסדות, והוסיפה נדבך חשוב 

למפגש שלנו עם עולם חדש שלא הכרנו. עמותת 'אחריי!' השתלבה גם היא בצורה משמעותית 

במבצע ותרמה ליצירת הקשר הישיר עם המוסדות הגריאטריים. 

"שיתוף הפעולה עם מבצע, שטבע את השם 'ושמרת', סייע לנו רבות במענה למניעת הידבקות נרחבת בווירוס 

הקורונה, בבתי אבות ובדיורים מוגנים שהם באחריות משרדנו, ובכך הבאנו למניעת תחלואה קשה ומוות 

מקרב הדיירים במוסדות הללו [...] מבצע 'ושמרת' הדגים הלכה למעשה את האמרה כי "חוסנה של חברה 

נמדד ביחסה לחלשים בה" ופעילות 'שיתופים', 'ציונות 2000' ו'הקרן למיזמים לאומיים' מוכיחה שוב את 

המקום המשמעותי והחשוב של ארגונים חברתיים בפעילות למען החברה הישראלית. אני רואה במבצע 

'ושמרת' אבן פינה לשיתוף פעולה בין מגזרי מתמשך לטובת האזרחים הוותיקים בישראל."

מתוך מכתבה של ציפי נחשון גליק, מנהלת אגף בכיר לאזרחים ותיקים, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

"עם פרוץ מגפת הקורונה ובמיוחד עם היוודע היקף הפגיעה באוכלוסיית הזקנים המתגוררת בבתי 

אבות, לא היססו נאמני ההקדש להירתם לעזרה, והחליטו פה אחד להקצות סך של 1.5 מיליון ₪ מכספי 

ההקדש לטובת מניעת התחלואה בקורונה בבתי האבות בקרב האוכלוסייה הרגישה ביותר למחלה 

במסגרת הפרויקט 'ושמרת' ו'מגן אבות ואימהות' המשותף לעמותת 'שיתופים' ולמשרד הבריאות". 

מתוך מכתבה של עורכת דין סיגל יעקבי האפוטרופסה הכללית, הממונה על הליכי חדלות פירעון והממונה על הירושה 

במשרד המשפטים, בשם נאמני הקרן ע"ש ד"ר מריה רוסי אסכולי ז"ל

צוות 'ושמרת' בסיעור מוחות עם מנכ"ל העמותה לגריאטריה בישראל, ערן שמואלי

שלמה דושי, מנכ"ל 'שיתופים' ויורם אזולאי, ראש זירת לוגיסטיקה של המבצע

נסיוננו רב השנים עם גישת קולקטיב אימפקט היה בסיס לגיבוש עקרונות 
הפעולה, ועמד לעזרנו גם בגיוס שותפים ומשאבים. 

“One of the Scheinberg Relief Fund’s guiding principles is to 

lend our support where we can have the greatest impact and so 

we were particularly pleased to support VeShamarta and their 

emergency campaign as an important part of the national 

e¨ort to meet this urgent challenge.” 

 מתוך מכתב של קרן שיינברג
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”מעטים המקרים בהם יכולים מעטים לייצר שינוי משמעותי וחשוב כל כך, בזמן קצר כל כך. ’ושמרת‘ עשה 

בדיוק את זה. הזיהוי הנכון של הצורך המתהווה ביחידות הגריאטריות ובבתי האבות בישראל – זמן רב לפני 

שהנושא הפך להיות אחד מהסמלים היותר מובהקים של התקופה – ההתגייסות המהירה של טובי האנשים 

לתחומים השונים הנגזרים מהמשימה, הביצוע המופתי של הארגונים הרבים שנטלו חלק במיזם – כל אלו 

הפכו את היוזמה של רוני דואק, ’ציונות 2000‘ ו‘שיתופים‘ למבצע לאומי מהמעלה הראשונה... בדרך כלל 

קשה לדעת בזמן אמת את המשקל האמיתי של כל פעולה בה נוקטים במהלך משבר, אולם כאן ברור לכול 

שהתרומה של ’ושמרת‘ לשמירה על אחת מהחוליות החלשות במשבר הקורונה הייתה משמעותית ומצילת 

חיים. לא שמרתם רק על ההורים או הסבים והסבתות שלנו, שמרתם הלכה למעשה על המדינה כולה“.

מתוך מכתב של גיל שויד, מייסד ומנכ"ל צ'ק-פוינט
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קשרי העבודה העמוקים של 'ציונות 2000' עם ארגונים עסקיים היו בסיס משמעותי לחיבור 

של המבצע עם המגזר העסקי. בשלב ראשון מונפו קשרים אלו לגיוס שותפים ומשאבים רבים 

שהוקדשו לטובת רכש ציוד ופעילויות לחיזוק החוסן של הצוותים והדיירים במוסדות. באופן 

חריג, פנינו לחברות עסקיות בבקשה לתרום כסף למבצע חירום חד-פעמי או 'לאמץ' מוסד. 

במקביל, קיבלנו פניות מחברות שביקשו לדעת אילו צרכים עולים ממשבר הקורונה, וכיצד הם 

 Yes, ,יכולים להשתתף ולתרום למאמץ. כך הצטרפו למבצע החברות - בזק בינלאומי, פלאפון

Final, מגדל ביטוח, Lease4U, ו-Salesforce. התגייסות זו אפשרה להרחיב משמעותית את 

היקפי הפעילות של המבצע, בדגש על רכישה ואספקה של ציוד מציל חיים. בהמשך שולבו 

גם עובדים מתנדבים וסופקו מענים שווי כסף, כגון משאיות ונהגים, רכבים לחלוקה, מוצרים 

וחבילות שי לדיירים ולצוותים.

ישיבת זום אחת מני רבות של מטה המבצע

התגייסות רב-מגזרית במבצע 'ושמרת' 

 משרדי הממשלה 
וגופים ציבוריים 

 משרד הבריאות
 משרד הרווחה

 מגן אבות ואימהות
 רשות האוכלוסין וההגירה

ג'וינט-אשל

 ארגונים חברתיים 
מובילי המבצע

 שיתופים
 ציונות 2000
הקרן למיזמים לאומיים

ארגוני הגג 

 א.ב.א – אגוד בתי אבות 
ודיור מוגן בישראל

העמותה לגריאטריה 
בישראל

 ארגונים חברתיים 
מסייעים 

אחריי!

מגזר עסקי פילנתרופיה 

מיום ליום הלך והתרחב מבצע 'ושמרת' כאשר כל אחד מהשותפים 
הביא את החוזקות, היצירתיות והערכים המוספים שלו להצלחת 

המבצע. בשיתוף כל הגורמים יחד הצלחנו לספק פתרונות ממשיים 
בזמן מהיר לבעיה דחופה ומסכנת חיים, תוך יצירת שותפות רב-מגזרית 

שעתידה להמשיך ולפעול יחד גם לאחר המבצע שלשמו היא קמה. 
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 זיהוי הפערים 
וגיבוש דרכי הפעולה

מבצע 'ושמרת' פעל למען מניעת הדבקות בקורונה בקרב 25,000 דיירים בקירוב ב-312 מוסדות 

גריאטריים בישראל.

חלקו הראשון של המבצע עסק בהתארגנות מהירה. בשל הנסיבות הגדרנו את 'ושמרת' כמבצע 

לכל דבר ועניין, מה שאפשר לנו לפעול בגמישות עם שותפים רבים ובזריזות.

 לאחר תקופה קצרה מאוד של למידה, זיהינו חוסרים רבים בשטח. 
אלו מופו לארבעה תחומים עיקריים אשר תורגמו לארבע זירות הפעולה 

של המבצע.

בזמן שהגופים הרשמיים במדינה התמקדו בהערכות ותגבור בתי החולים, 

הצוותים והדיירים במוסדות נותרו כמעט ללא ציוד מיגון. החשש היה 

מהדבקה ותחלואה של הדיירים כתוצאה ממגע עם הצוותים המטפלים. 

העובדה שלרבים מהדיירים יש מחלות רקע העלתה את הסכנה הצפויה 

להם מהידבקות, כאשר הידרדרות מהירה במצבם הרפואי משמעה קריסת 

מערכת הבריאות כולה. בשבוע אחד דווח על החולה הראשון שנפטר 

מקורונה בישראל, דייר בבית האבות במשען, והתגלה כי עוד 11 דיירים 

באותו בית אבות נדבקו גם הם. אירוע זה הבהיר עד כמה רכישת ציוד המיגון 

היא מהלך קריטי להצלת חיים ולשיפור תחושת הביטחון של הצוותים. 

זיהינו ידע חלקי ולא מאורגן, רמת מודעות נמוכה ודפוסי התנהגות מונעת 

זיהומים לקויים. מאחר שהתנהגות הצוות היא זו שקובעת במידה רבה אם 

תהיה הדבקה במוסד או לא, הבנו שלא די בהעברת הציוד למוסדות אלא 

גם בהדרכות כיצד נכון להשתמש בציוד המיגון ואיך להטמיע את הנהלים 

כדי להקפיד על ביצועם. חוסר האחידות בידע אותר הן ברמה העולמית 

והן במדינת ישראל, ובנוסף על כך התברר כי ישנה שונות גדולה באופן 

ההתנהלות של כל אחד מהגורמים ובעלי התפקידים השונים במוסדות - 

רופאים/ות, אחים/ות, עובדי/ות ניקיון ועובדי/ות מטבח. לצד העדר שפה 

אחידה בין כולם, לא היו הנחיות ברורות בכלל ובוודאי לא כאלו שהתאימו 

 להבדלים ביניהם. העובדה שנהלי החירום התעדכנו מדי יום והגיעו ממספר 

גורמים שונים הקשתה מאוד על מנהלי המוסדות, בפרט בהעברת תוכנם 

לצוות ובהטמעתם.  

הקושי לגייס ולשמר כוח אדם מקצועי שאפיין את המוסדות גם בימים 

שלפני הקורונה הלך והחמיר עם מצב החירום וסיכן ממשית בהדבקה. שכן 

מחסור בעובדים מגדיל את היחס בין מטפל/ת למטופל/ת, ומקשה על שינוי 

בתהליכי עבודה שיצמצמו את הסיכון. בנוסף לכך, היה חשש שהדבקה 

במוסדות תמנע מאנשי הצוות להגיע ולטפל בדיירים כך שהמוסדות 

שממילא נמצאים בשגרה בתת-תקינה נקלעו למשבר חריף.  

סוגיית החוסן התבררה כקריטית להתמודדות בזירת בתי האבות. הצוותים 

פעלו באי-ודאות גדולה, חששו להידבק ולהדביק את הדיירים מה שפגע 

ברמת ביטחונם ובמידת פניותם הרגשית לעבודה וללמידה. גם בקרב 

אוכלוסיית הזקנים הייתה דאגה רבה מהידבקות ומהשלכותיה. זו השפיעה 

 על בריאותם הנפשית, והאיסור על ביקורי משפחות הוסיף עוד לפגיעה 

במידת חוסנם. 

צוות מטה, תשתיות ואינטגרציה תיאם וסנכרן בין כל הזירות. 

זירת הדרכה 

והטמעת 

התנהגות 

 מניעתית 

הקניית ידע 

והטמעתו 

בקרב אנשי 

צוות במוסדות, 

בתפקידים 

השונים

 פער #2 

חוסר ידע 

לגבי דרכי 

התנהגות 

מניעתית

 פער #3 

מחסור בכוח 

אדם מקצועי 

 פער #4 

חוסן פגיע 

בקרב 

הצוותים 

והדיירים

 זירת 

 כוח אדם 

קידום מענים 

לצמצום 

המחסור 

בכוח אדם 

במוסדות 

 זירת 

 חוסן 

חיזוק חוסן 

הצוותים 

והדיירים 

במוסדות 

 פער #1 

חוסר 

בציוד מיגון 

לצוותים 

במוסדות 

הגריאטריים 

 זירת 

 לוגיסטיקה 

רכישת ציוד 

וחלוקתו 

 למוסדות 

צוות 'אחריי!' בחמ"ל המבצע, מסייע במיפוי צרכים של המוסדות הגריאטריים



  17  16

בה בעת, המציאות העמידה בפנינו התמודדויות חדשות ומורכבות אשר דרשו מאיתנו מתן 

תשובות מקצועיות ומהירות. לאורך כל הדרך הקפדנו לעשות זאת מתוך הסתכלות חברתית, 

רב-מגזרית ובשותפות מלאה עם כלל הגורמים המעורבים. לשם כך הוקם כבר בתחילת 

המבצע חמ"ל מקומי שהורכב מנציגי הארגונים המייסדים, נציגים של ארגוני הגג של המוסדות 

הגריאטריים, 'א.ב.א' ו'העמותה לגריאטריה בישראל', ושל ג'וינט-אשל אשר עובדים עם המוסדות 

הגריאטריים ומחזיקים ידע חיוני למבצע. עוד צורפו לחמ"ל גם נציגים של משרדי הממשלה 

הרלוונטיים - משרד הבריאות ומשרד הרווחה. 

בנוסף לכך, הוקם צוות ניהול מערכה חיצוני בהשתתפות אנשי מקצוע ומומחים ממגוון תחומים. 

תפקידי הצוות היו לשמש עין חיצונית שתוכל להוסיף חשיבה מנקודות מבט נוספות ולבצע 

בקרה כדי לוודא שהמבצע לא יסטה ממטרותיו המוצהרות. 

ביקור צוות 'ושמרת' בשטח התפעולי של המבצע

ראשי הזירות, שגויסו באופן ייעודי לטובת המבצע ובהתנדבות, 
החלו למפות את האתגרים המשמעותיים הקיימים בכל זירה ואת דרכי 
הפעולה המיטביות למענה על כל אחד מהצרכים במדויק ובזמן הקצר 
ביותר, וכל זאת יחד עם השותפים מהמגזר הציבורי, החברתי והעסקי. 

כבר בימים הראשונים הוחלט ליצור ולבסס מערך של תשתיות מקצועיות עבור צוותי המבצע 

בשני מישורים נפרדים אך קשורים זה בזה. הראשון היה מהלך מתמשך של מידענות שנועד 

לאתר ידע מהעולם על המתרחש בזירת בתי האבות ואוכלוסיית הזקנים אל מול משבר הקורונה. 

בדרך זו יכולנו לקבל מידע עדכני על התפשטות המגפה ועל דרכי ההתמודדות איתה בבתי 

אבות, כלי מדיניות שונים וערוצי פעולה. במישור השני, החלה פעולה מתמשכת ושיטתית 

של תיעוד המבצע כבר מימיו הראשונים. זאת מתוך הבנה שבתוך מהירות הפעולה ואל מול 

האתגרים הרבים והמשתנים נכון לאסוף ידע שישמש תשתית ללמידה וניתוח בעתיד. צוות 

'שיתופים' היה אחראי לתיעוד וגם למידענות. מחד אסף חומרים לטובת התיעוד, ומאידך דאג 

להפיץ אחת ליומיים-שלושה את ממצאי המידענות מהעולם לכל השותפים.
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אתגרי המבצע 

אריזת ציוד מיגון בשטח התפעולי של המבצע

 תוך שלושה שבועות מיום תחילת המבצע, הצלחנו להשלים סבב ראשון של חלוקת ציוד מיגון לכל 

312 המוסדות הגריאטריים שהוגדרו כאוכלוסיית היעד. באותו זמן ממש קרוב ל-40% מהמתים 

 מקורונה בישראל היו דיירי בתי האבות, ולאחר זמן קצר הוטל לראשונה בישראל סגר על 

כלל התושבים. 

פעילות מהירה ונכונה בשדה לא מוכר 

האתגר הראשון היה הצורך לפעול במיידי, ב"כאן ועכשיו", ולעשות זאת בכל רגע נתון ביממה. 

כל זאת למרות שלא הכרנו את זירת בתי האבות טרם המבצע. בשבוע אחד שבו מתו מנגיף 

הקורונה 49 בני אדם ומתוכם 12 בבתי האבות, משימת הצלת החיים קיבלה גם פנים ושמות. 

תחושת הדחיפות התעצמה עוד יותר. נדרשנו לתת מענים מיידיים תוך ניהול סיכונים וצמצום 

מרחב הטעויות. כל טעות ועיכוב, כך ידענו, משמעותם סכנה לחיי הדיירים במוסדות. 

לימוד מהיר של עולם תוכן חדש 

פעלנו בשדה מקצועי חדש ולא מוכר בעולמות תוכן שלא שלטנו בהם ועם שותפים שאת חלקם 

לא הכרנו. נדרשנו ללמידה מקצועית מהירה וליצירת בסיס נתונים סביר שיאפשרו להחליט 

החלטות נכונות. אלא שבשל מצב החירום לא יכולנו להקצות זמן רב להעמקה בנושאים 

הרלוונטיים לגיל השלישי, בכלל ובמוסדות הגריאטריים בפרט. הפער הזה היה אתגר משמעותי 

בעיקר בשבועות הראשונים למבצע. 

היה זה ערב ליל הסדר, לנגד ראשי המדינה עמדה המטרה העליונה של 
מניעת הדבקות נוספות והחמרת המצב. הרחובות התרוקנו מאנשים. 

משפחות הסתגרו בבתים, ובמוסדות הגריאטריים שנסגרו לביקורים מזה 
מספר שבועות הלכה וגברה המצוקה ונדרשה פעולה מיידית. בתוך כך 

הלכו והתבהרו לנגד עינינו האתגרים שעימם היה עלינו להתמודד.

צוות 'ושמרת' במפגש למידה עם מנהלי המוסדות
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המוסדות הגריאטריים מפוזרים לאורכה ולרוחבה של הארץ, וכאילו לא די בכך התברר כי קיימת 

שונות גדולה ביניהם. חלקם מוסדות פרטיים, חלקם ציבוריים; יש המאוגדים ברשת אחת ויש 

אחדים; כפופים לפיקוח של משרד הרווחה או של משרד הבריאות או בפיקוח משולב; וכולם 

מיישמים שיטות ניהול ותפעול שונות שיצרו הבדלים בדרכי הפעולה המתאימות לכל מוסד. 

דחיפות המשימה חייבה אותנו למצוא מענה שיהיה מחד גנרי וכוללני, ומאידך יצליח להציע 

מענה מתאים לכל מוסד על מאפייניו הייחודיים. 

 רכש ואספקה של ציוד בתקופת מחסור, מחירים גבוהים 
וריבוי ספקים לא אמינים 

ציוד המיגון היה תשתית בסיסית קריטית במניעת ההדבקה, אך ציוד כזה לא היה בנמצא. 

מאחר שהמשבר לא היה רק עניין מקומי בישראל, התפתחה בעולם כולו תחרות על כל פריט 

של ציוד מיגון. בסיטואציה בה הביקוש רב וההיצע מועט צצו חלופות, חלקן פחות איכותיות 

וחלקן אף מזויפות, מה שהציב אתגר גדול לא רק באיתור הציוד אלא גם בבחינת איכותו.

צורך ביצירת היכרות ובניית אמון מצד מנהלי המוסדות 

מאחר שגם המוסדות הגריאטריים לא הכירו אותנו, נזקקנו לבניית אמון מהירה וביסוס ההכרה 

שלהם ביכולתנו לתת להם מענה איכותי לא רק בחלוקת ציוד ואמצעים, אלא גם בהיבטים 

מקצועיים המחייבים אותם בפתיחת דלתות לשם הדרכה והטמעה. כל זאת כאשר אנחנו גוף 

שפועל יחד ובתיאום עם משרדי הממשלה אולם אינו מייצג אותם ואינו מטעמם.

פעילות מרחוק תחת מגבלות כניסה למוסדות 

האיסור שהוטל על כניסה למוסדות חייב אותנו לפעול מרחוק מה שהוסיף לקושי ביצירת 

היכרות ובניית אמון, אבל היו לו גם ממדים נוספים. היועצים הארגוניים שלנו שקיבלו אחריות 

לחזק את חוסן הצוות והדיירים ניצבו בפני אתגר שעימו לא התמודדו מעולם - לייעץ בנושאים 

רגישים ביותר ללא אפשרות לקיים מפגשים פנים אל פנים. 

היקף צרכים מתרחב ומשתנה בקצב מהיר 

כבר בשבוע הראשון של המבצע, בעקבות פרסום הידיעה שקראה "למנוע את האסון הבא", 

קיבלנו למעלה מ-50 פניות לסייע למבצע. ניתחנו את הצרכים ההולכים ומצטברים, והבנו 

שאלה עוד יגברו. הסכום הראשון שגויס אפשר לנו לפעול באפקטיביות למול המטרה שהגדרנו, 

אולם הצרכים במוסדות הלכו והתעצמו והיה קושי לשמר את רמת המענה ואף להעצים את 

ההיקפים לאורך כל תקופת המבצע בעיקר בתחום ההצטיידות. נדרש מאיתנו לשוב ולגייס 

משאבים נוספים ולקבוע מחדש סדרי עדיפויות ודרכי פעולה המייצרים אפקטיביות מקסימלית.

בתמונה למעלה: ראש זירת לוגיסטיקה, יורם אזולאי, בודק את איכות ציוד המיגון

"הקשר עם 'ושמרת' נוצר בתחילת אפריל עם התפרצות הקורונה בבית חולים גריאטרי בבת ים. עוד קודם, 

בסוף מרץ, הקמתי מחלקת קורונה אולם התקשיתי מאוד ברכישת ציוד מיגון. הסתובבתי בכל הארץ בין 

ספקים שעשקו אותי. הרמתי טלפון כשכבר היה לי ציוד ולא הצלחתי להשיג חלוקים אטומים לנוזלים 

למחלקת קורונה. מייד קיבלתי עזרה, ונשלח אלינו ציוד שהספיק לעשרת הימים הראשונים. לאחר מכן נמשך

 קשר קבוע וקיבלנו סיוע לכל ששת המרכזים הגריאטריים בבעלותנו, כולל זה שבאילת מה שעורר אצל כולנו

 התרגשות אמיתית. כמנכ"ל הרשת הגעתי בעצמי לבית יהושע לאסוף ציוד לבתי האבות של הרשת. פגשתי

 אנשים שחלקם מתנדבים, והרגשתי גאווה גדולה. הם התעניינו והיו חדורי מוטיבציה לעזור ולחשוב איתנו

 יחד איך להתכונן לגל הבא, ולא רק באמצעות אספקת ציוד, אלא גם מעבר. אני גאה שפגשתי אנשים כמוכם, 

וזכיתי לקבל עזרה כה משמעותית. תודה לכולכם!" 

יגאל וידאל – מנכ"ל רשת "בית בלב" המונה 6 בתי דיור מוגן לעצמאים ו-6 מרכזים רפואיים גריאטריים שיקומיים 
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 זירות הפעילות 
של המבצע 

זירת הלוגיסטיקה 

פעילות הזירה התמקדה ברכישת ציוד מיגון וחלוקתו למוסדות הגריאטריים השונים שהיה הצעד 

הראשון המתחייב לשמירה על בריאות הצוותים ולהצלת חיי הדיירים. ללא ידע מוקדם היינו 

צריכים להחליט מהו סוג ציוד המיגון הנדרש, מהו התקן הנדרש לכל פריט, באילו כמויות וממי 

לקנות. כמו כן נדרשנו לבחון את היצע השוק לגבי כל ציוד וציוד וללמוד מה מתאים ואיכותי דיו. 

כדי לדעת מה היקף הציוד הנדרש ריכזנו את הנתונים של 312 המוסדות הגריאטריים בסיוע 

משמעותי ואפקטיבי של ארגון בתי האבות, העמותה לגריאטריה ומשרדי הממשלה. מיפינו את 

הצרכים של כל אחד ואחד מהם, ובנינו תוך ימים ספורים מערכת רכש מהירה, יעילה ואפקטיבית 

שתכיל ותנהל נתונים אלו. בשל האתגרים שעמדו בפני מנהלי המוסדות והעומס המוטל עליהם, 

דאגנו לשלוח את הציוד עד לפתח המוסדות מה שחייב בנייה של מערך שינוע ותפעולו. 

פעלנו בדרכים רבות ומגוונות כדי להגיע לספקים בארץ ובחוץ לארץ, והעובדה שהייתה לנו 

חירות כלכלית בשל היותנו ארגון מתנדב הייתה קריטית להצלחת הרכש. פעלנו ללא עיכובים 

הנובעים מתהליכים ארגוניים מקובלים, החלטנו מהר ומילאנו את המחסנים בציוד איכותי. למרות 

לחץ הזמן הקמנו ועדת רכש כדי לשמור על ביצוע הוגן, במיוחד משום שמדובר בכספי תרומות. 

הקפדנו לקבל שלוש הצעות מחיר לכל מוצר; נתנו עדיפות לספקים שדרשו מקדמה רק עבור 

30% מהמחיר כדי להפחית את הסיכון; קיבלנו אישור מגורם רפואי מוסמך על כל מוצר לפני 

שנרכש כדי לוודא את איכותו והתאמצנו שלא לחרוג מרף ההוצאות. היות שנזקקנו לכמויות 

גדולות, מחיר גבוה משמעותו צמצום בכמויות הרכש מה שעלול היה לפגוע ביכולת האספקה. 

שינוע וחלוקת ציוד מיגון למוסדות

"אין ספק כי כיום בראייה לאחור ניתן לומר חד-משמעית כי למרות הפגיעה הקשה של הנגיף בבתי האבות 

(50% מהנפטרים בקירוב הם מבתי האבות), ללא פעילות 'ושמרת' היה מתרחש אסון בהיקפים עצומים בכלל 

בתי האבות והדיור המוגן. זאת לנוכח מחדלים רבים של המדינה שהתגלו בתקופת משבר הקורונה והתווספו 

למחדלי המדינה בענף בשנים האחרונות. מבצע 'ושמרת' "נכנס בנעלי המדינה" בעת המשבר בתחומים 

רבים והציל את הענף מקריסה טוטאלית. על כך מגיעות להם כל התודה וההערכה ממאות בתי אבות ודיורים 

מוגנים ברחבי הארץ, 50 אלף זקנים בקירוב השוהים בהם ועשרות אלפי אנשי צוות".

מתוך מכתבו של נחי כץ, מנהל א.ב.א - איגוד בתי אבות ודיור מוגן בישראל

"ככל שהמבצע התקדם תמכנו בכל אחד מראשי הזירות בעיקר בחיבור לשטח. כשהמשלוח הראשון של ציוד 

הגיע ומנהלי המוסדות ראו שאכן מדובר במבצע אמיתי, נוצר אמון וקשר משמעותי מאוד, וקיבלנו הכרה מצד 

המוסדות וגם מגופים ממשלתיים. כך יכולנו להיכנס בעוצמה רבה עם מענים נוספים ולא רק ציוד מיגון. לא 

מובן מאליו שמנהל מוסד יכניס אליו מישהו חיצוני, בטח לא בשעת חירום". 

מתוך מכתבו של ערן שמואלי, מנכ"ל העמותה לגריאטריה
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במקביל נערכנו לאירוע קיצון. ארגנו 60 ערכות חירום קורונה למקרה של התפרצות המגפה. 

אלו ערוכות לאספקה מיידית של עד ארבע שעות מרגע ההודעה על התפרצות קורונה במוסד.

לצד טבלאות האקסל של רשימות ציוד שעודכנו מדי שעה, נדרשנו לרמות גמישות ואלתור 

גבוהות במיוחד נוכח השינויים בבקשות לציוד. שינויים אלו חזרו שוב ושוב. לדוגמה, בזמן 

שהתפרצה המגפה באחד המוסדות הגריאטריים או כשהגיע ציוד בגודל שונה ממוצרי המיגון 

שכבר חילקנו והיה צורך להתאים את הכמות החדשה לדרישה.

בשל המחסור הקשה משלוחי הציוד לא הגיעו למחסנים שלנו בסדירות ובידיעה מראש. לכן 

המטרות המרכזיות היו ליצור רצף בחלוקת הציוד תוך תיאום מדויק בלוחות הזמנים ולדאוג 

להשלמות שמשרד הבריאות העביר למוסדות. 

בנוסף לרשימת המוסדות שהתחייבנו אליהם, נענינו גם לפניות של מוסדות שלא היו בתכולות 

שהגדרנו לעצמנו. אלו הגיעו לפתחנו לאחר ששמעו על 'ושמרת'. אימצנו את חלקם ולאחרים 

סייענו ביצירת קשרים עם ספקים ועם גופי המתנדבים. 

היה לנו חשוב לוודא שהסיוע שקיבלנו מחברות עסקיות אשר הפנו ציוד ותרומות למוסדות 

יתקבל תמיד בברכה. המשמעות הייתה גם חלוקת ציוד נוספת שביקשו, שלא תכננו להעביר 

למוסדות למרות שחלוקה זו דרשה שינוי בתכנון ההפצה. היכולת לקיים בו זמנית אווירה של 

מבצע משימתי לצד קיום תהליכי עומק מקצועיים הוכחה כשילוב מנצח. שילוב זה התאפשר 

בזכות החיבור בין הארגונים המייסדים עם הצוות שחבר לטובת 'ושמרת'. חיבור אנושי, אך גם 

חיבור של ידע וניסיון שכל אחד מאיתנו הביא למבצע.

בטווח הקצר, ההגעה המהירה למוסדות הגריאטריים עם ציוד המיגון שקשה היה לאתר 

ולרכוש במדינה בחודש הראשון להתפרצות המגפה, הצילה חיים והפכה אותנו לרלוונטיים 

באופן מיידי. הצלחה זו הצדיקה בדיעבד את קניית הציוד במחיר גבוה בתחילת המבצע, שכן 

היא אפשרה לנו לתת מענה נכון והכרחי בשיא המשבר ויצרה אמון מיידי עם מנהלי המוסדות. 

בהמשך העמיק הקשר ואפשר דיאלוג ומתן מענים נוספים ומדויקים לצורכי המוסדות, חוץ 

מהציוד עצמו. העובדה שכבר בימים הראשונים התבקשנו להצטרף למשל"ט הלאומי אשר פעל 

בתל השומר, אפשרה לנו לשים את נושא מיגון המוסדות הגריאטריים על סדר היום ולקדם 

את היכולת כתשובה לסוגיה זו. 

ארגון הציוד בשטח התפעולי לפני החלוקה למוסדות

"היה מחסור אדיר בציוד, לא הצלחנו להשיג לא מסכות ולא חומרי חיטוי, והצוות הרגיש חשוף. מרגע 

שקיבלנו ציוד, הערך המוסף היה עלייה ברמת הביטחון. זה אפשר לנו לטפל בנחת במטופלים, לטפל ללא 

החשש להדביק או להידבק, במיוחד כשמדובר בקשישים. באופן זה ציוד המיגון הפחית לחץ מהמערכת 

ומהעובדים. כך איכות הטיפול לא נפגעה כי כשמוגנים אפשר להעניק טיפול ברמה הכי טובה".

אמיר עכאשה, מנהל בית סיעודי ומחלקת תשושים ועצמאיים 'איתני דברת' ו'לב דברת' בקיבוץ דברת

כבר בשבוע השני למבצע ולאחר עבודה מאומצת, הצלחנו לעמוד 
בלוחות הזמנים שהצבנו לעצמנו, כדי להתחיל בחלוקת הציוד ב-2 
באפריל. מהר מאוד הבנו שלא די ברכישת הציוד ושצריך להיערך 

לחלוקה מתמשכת וחוזרת לכל מוסד. לכן הקמנו מרכז לוגיסטי להפצה, 
שהתבסס בעיקר על התנדבות - חברות שתרמו משאיות, כלי רכב 

ונהגים, עמותות שסייעו וגם אנשים פרטיים. 
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"היעד לחלוקת ציוד המיגון הראשון נקבע כעבור 
שבעה ימי עסקים. למרות הלחץ העצום עמדנו בו. 

 אין לי ספק שהציוד הציל חיים, 
לצד העובדה שהעניק לצוותים את הביטחון 

והיכולת להמשיך ולתפקד."

סיכום אישי

יורם אזולאי, ראש זירת לוגיסטיקה

זירת לוגיסטיקה במספרים

1,235,770
מסכות כירורגיות

1,000,384
כפפות חד-פעמיות

84,031
 בקבוקי אלכוג'ל 

(500 מל')

1,318,970
חלוקים חד"פ

90
ערכות התפרצות

1,300
 אירועי ניפוק ציוד 

בדחיפה ומשיכה

השקעה כוללת בעלות של כ-14 מיליון ₪

'ושמרת' בראי המגזר העסקי

כחברה מובילה בתחום הלוגיסטיקה פליינג קרגו מוכרת שירות ואחריות ללקוח. לתפיסתנו 

זה מתחיל בתרומה ושירות לציבור מתוך הבנה שחברה חייבת תמיד לשרת את הלקוח 

באחריות ובערכיות. 

מתן מענה לצרכים חברתיים הוא חלק מהדנ"א של נטפים מאז ומתמיד. שמחנו והתרגשנו 

להשתתף בפרויקט כל כך חשוב ולרתום את מערך ההובלות של נטפים, שבשגרה מוביל 

ציוד נדרש לחקלאים, להובלה מהירה ויעילה של ציוד רפואי הכרחי למרכזים הגריאטריים 

ברחבי הארץ. גם בתום המבצע אנו ממשיכים ומלווים את המרכזים והזקנים באהבה גדולה.



  29  28

נתלו בערך 10,000 כרזות מקצועיות במספר שפות במוסדות. מטרתן הייתה להזכיר את סדר 

ההתמגנות, אופן רחיצת ידיים, סדרי הניקיון באזור קורונה וכיוצא בזה. 

ביצוע ההדרכה נעשה במספר שלבים - ראשית, חברנו לארגון ג'וינט-אשל בנושא, וגם משרד 

הבריאות העביר דגשים מקצועיים לכל סקטור. כתבנו את הדגשים ויצרנו נוהל אחיד ושפה 

אחידה. יצרנו עזרי הדרכה - שני סרטונים חדשים הופקו, אחד עם ג'וינט-אשל לטובת ההתמגנות 

וההתפשטות של הצוותים באזור קורונה, וסרט שני עם ענף הגריאטריה במשרד הבריאות. 

גייסנו את עובדי המוסדות הגריאטריים לשיתוף פעולה על ידי יצירת תודעה של אחריות 

כפולה - "יש לשמור על הכללים קודם כול כדי לשמור על עצמנו, ובמוסד האחריות כפולה, גם 

עלינו וגם על דיירי המקום". בנינו ערכת הדרכה מקוונת לכל סקטור וצירפנו הסבר לאחראי 

ההדרכה במוסד כדי לסייע בהנחיה. ארגוני הגג של המוסדות הגריאטריים סייעו בידנו לשלוח 

את ערכות ההדרכה המקוונות לכל המוסדות.

הצטרפנו גם לצוות שאחראי על ההדרכות בשיתוף מס"ר - מרכז סימולציה רפואי במרכז הדרכה 

בתל השומר. 'מגן אבות ואימהות' אימצו את ערכת ההדרכה שפיתחנו עם מס"ר וג'וינט-אשל 

להתנהגות מניעתית וחייבו את כל בתי האבות בארץ לנהוג על פיה. 

זירת הדרכה והטמעת התנהגות מניעתית 

זירה זו הפנתה את תשומת הלב המקצועית לצוותים במוסדות הגריאטריים, על מגוון הסקטורים 

שביניהם - רופאים/ות, אחים/ות, אנשי חדר אוכל, מכבסה, ניקיון וכדומה; והיא הוגדרה דרך 

מטרתה - הדרכה מקצועית, מפורטת ואחידה בכל הנוגע להתנהלות הצוותים למניעת הדבקה 

של הדיירים.

העיקרון המנחה שגיבשנו הגדיר כי בשל מאפייני הנגיף כל עובדי המוסד מסכנים בהדבקה 

את הדיירים במידה שווה. בהמשך גיבשנו תפיסה בנוגע להטמעת התנהגות בקרב הצוותים 

במוסדות, שעקרונותיה הם הקניית ידע משותף לכלל הסקטורים וידע ספציפי לכל סקטור 

בנפרד. כלומר, לכל סביבת עבודה במרחבי המוסד - מחלקה, מטבח, מכבסה, עובדי ניקיון 

וכולי - הותאמו כללים ודגשים משלהם, בנוסף לכללים המשותפים. 

עבור מנהלי המוסדות ולבקשתם, פיתחנו כלים למנהלים שיסייעו בהטמעת ההתנהגות 

המצופה בשגרות עבודה באופן יום-יומי. הכלים כללו בין היתר התייחסות לישיבות צוות, 

חניכה בהדגמה, הגדרת 'נאמן קורונה' מוסדי המתרכז בעניין, ריענון לעובדים על ציר הזמן, 

חיזוקים להתנהגויות המקפידות על הכללים וכמובן דוגמה אישית. 

Train the Trainer - '!ראש זירת הדרכה, יהל קנטור מעבירה הדרכת התנהגות מניעתית למדריכי 'אחריי

הדגמה של ציוד המיגון לצוות באחד המוסדות

בשלב ראשון עשינו הערכת מצב. צברנו ידע פנים-ארגוני על המוסדות 
הגריאטריים, על בעלי התפקידים השונים ועל הידע שברשותם. במקביל, 
מיפינו את הידע הקיים במשרד הבריאות לגבי כללי התנהגות מניעתית. 

מהתוצאות למדנו שקיים פער בידע, בלבול וחוסר הבנה לגבי דרכי 
ההתנהלות הדרושים.

נקודת מפנה משמעותית התרחשה באמצע חודש אפריל עם מינויו 
של פרופ' רוני גמזו למנהל התוכנית הלאומית להגנה על דיירי מוסדות 

בגיל השלישי – 'מגן אבות ואימהות'. חברנו לצוות בהובלתו והשתתפנו 
במערך המשותף שכלל צוותי משימה לכתיבת נהלים אחידים וברורים 

למוסדות הגריאטריים.
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 פיתוח והפקה של ערכת הדרכה מקוונת 
רב-שפתית ומותאמת למגוון הסקטורים במוסדות

הדרכת כ-6,000 עובדים ב-292 מוסדות

 פיתוח וביצוע תהליך להטמעת התנהגות מניעתית באמצעות
520 מפגשי הטמעה בקרב 5,500 עובדים ב-255 מוסדות

עמותת 'אחריי!' - זרוע הביצוע של זירת ההדרכה

'אחריי!' היא עמותה חינוכית חברתית הפועלת להצמיח מנהיגות צעירה ולעודד למעורבות 

חברתית ותרומה לחברה הישראלית. העמותה יזמה פנייה ל'ושמרת', ובערך 200 מתנדבי 

העמותה הפכו להיות כוח הביצוע של זירת ההדרכה, וזאת בשתי דרכים:

מתנדבי 'אחריי!' נשאו באחריות על הדרכות הצוותים במוסד הגריאטרי, לאחר שעברו   .1

הדרכה על ערכת ההתמגנות מאחיות מניעת זיהומים מבתי החולים 'איכילוב' בתל אביב 

והמרכז הרפואי גליל בנהריה. היה זה אתגר מורכב בעיקר בשל העובדה כי הנושא היה זר 

להם לחלוטין והיה צורך להפוך אותם למומחי תוכן בתוך שלושה ימים בלבד. 

מתנדבי 'אחריי!' שימשו גורם מתווך בין מטה המבצע למוסדות הגריאטריים כך שכל מתנדב   .2

מ'אחריי!' צוות למנהל המוסד והיה איש הקשר הקבוע והישיר שלו לכל מענה. 

לאחר הדרכת הצוותים הראשונית, נתנו בידי המוסדות כלים להטמיע את נהלי המיגון החדשים 

בשגרת העבודה. ההטמעה בוצעה בשלוש פעימות - בתום ההדרכה הראשונה, שבועיים אחרי 

וחודש אחרי. כמו כן התאמנו את ההטמעה לכל סקטור בדרכים שונות ויצירתיות, כולל גם 

תרגום למספר שפות. כדי לוודא יישום נכון של כללי ההתנהגות בסביבות העבודה השונות, 

פיתחנו כלים מגוונים כגון דפי תצפית וחניכה למנהלי המוסדות, ערכה המשלבת משחקים 

וחידונים, מצגות ועוד.

בטווח הארוך, התחלנו בהטמעת הנהלים לטובת מניעת זיהומים נרכשים בשגרת העבודה 

 היום-יומית במוסדות הגריאטריים, והדגשנו את הצורך ביישום כללי התנהלות ייחודיים 

לכל סקטור. 

"הנכס הגדול של 'אחריי!' בכלל, ובפרט במהלך מבצע 'ושמרת' הם האנשים - מדריכים ואנשי צוות נוספים, 

מכל גֹוֵני החברה הישראלית, שמונעים מתשוקה לשנות, להשפיע ולהפוך את המדינה למקום טוב יותר. לכן 

הערך המוסף המשמעותי ביותר שהביאה 'אחריי!' לשותפות הוא הון אנושי איכותי, רתום אכפתי וגמיש, 

שיכל בלוח זמנים קצר להגיע לכל המוסדות הגריאטריים בארץ, ללוות, להדריך ולסייע, כדי שלא יישארו לבד 

במהלך התקופה המאתגרת הזו."

מתוך מכתבו של אמיר סטרוגו, מנכ"ל עמותת 'אחריי!'

בטווח הקצר זירת ההדרכה הוסיפה נדבך הכרחי ומשלים למאמץ של 
מיגון המוסדות. אין ספק ששיתוף הפעולה בין משרד הבריאות, משרד 
הרווחה, 'מגן אבות ואימהות' ו'ושמרת' אפשר מענה טוב לנושא שיפור 

התנהגות מניעתית בקרב עובדי המוסדות הגריאטריים, ובכך הציל חיים. 

השקעה כוללת בעלות של כ-400,000 ₪
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"מיזם 'ושמרת' להצלת הזקנים במוסדות 
הגריאטריים הוא הפנים היפות של החברה 

הישראלית. הרתמות של אנשים טובים ומוכשרים 
הפועלים מכוח ערבות הדדית ומחויבות לזקני 

השבט, כשכל מטרתם ופועלם מנותבים להצלת חיי 
הזקנים במוסדות. פעלנו במרוץ נגד הזמן בסביבה 

כאוטית ותחת חוסר ודאות, נדרשנו לזריזות 
וגמישות. עבורי זה היה מאתגר, מרתק, מרגש 

ומזכיר לכולנו שזו חובתנו."

סיכום אישי

יהל קנטור, ראש זירת הדרכה והטמעת התנהגות מניעתית

מימין: צוות מטפל באחד המוסדות הגריאטריים מקשיב להדרכה של נציג 'אחריי!' 



זירת כוח אדם34 

זירת כוח אדם הוקמה כדי לתת מענה מיידי למחסור הקיים ממילא בעיתות שגרה אשר התעצם 

בשעת החירום, והיה מרכיב משמעותי בשיפור ההגנה של דיירי המוסדות.

תחילה פנינו לחברות כוח אדם המורשות להציע עובדים מתאימים. במקביל, על רקע החשש 

מהתרחבות המגפה, מיפינו את הפערים הקיימים בהווה ואת הצפוי בעתיד הקרוב. כדי למנוע 

נטישת אנשי צוות מהמוסד, התייחסנו לכוח האדם בראייה כוללת, החל מהעובדים הזוטרים 

והלא מיומנים ועד לרופאים. לאחר בדיקת 300 מוסדות בקירוב מצאנו פער מוצהר של בערך 

900 עובדים, ועבדנו כדי לצמצם אותו. 

במקביל פעלנו גם מול משרדי הממשלה במטרה להקל על איוש כוח אדם במספר רבדים. 

בנושא העסקה של עובדים זרים - הן עובדים שהתמקצעו בסיעוד ופנויים לעבודה והן שוהים 

בלתי חוקיים ומבקשי מקלט בעלי פוטנציאל לעבוד במוסדות - קיבלנו הקלות לקלוט עובדים 

אלו למוסדות הגריאטריים, לאחר מספר דיונים שנערכו בנושא. 

בערב הפסח תכננו מהלך רוחבי שנועד להתמודד עם תרחיש קיצוני של עזיבת הצוותים 

במוסדות. רתמנו את ארגון 'איחוד הצלה' וסיכמנו איתם שאם יתממש אירוע של נטישת מוסד 

על ידי הצוות, יועמד תוך שעות ספורות צוות חלופי של רופאים, אחים ועובדים סיעודיים 

למשך 48 שעות. בעקבות הצלחה זו בטווח הקצר משרד הבריאות הקים את 'צוותי חץ' למטרה 

זו לאחר הפסח. 

שלושה שבועות מתחילת המבצע, הבחנו שבכל פעם שהמוסדות ניסו לצמצם את הפערים בכוח 

האדם על ידי קבלת עובדים מחברות כוח אדם, המהלך נתקע והתפקיד לא מאויש כתוצאה 

מקושי כלכלי. הפתרון שהצענו היה בניית מודל שבו אנו מממנים את עלויות ההשמה, כאשר 

התשלום מבוצע בשתי פעימות. אחת עם קליטת העובד במוסד, והשנייה לאחר חודשיים של 

התמדה. הגבלנו את המענה ל-200 עובדים באופצייה להכפלה. המהלך הוביל לכך ש-87 עובדים 

החלו בחודש מאי תהליכי קבלה לעבודה במוסדות הגריאטריים, וחלקם כבר החלו לעבוד.

חגיגת יום העצמאות עם הצוות המטפל באחד המוסדות

צוות מטפל ממוגן ומוכן למשמרת

הצלחנו לאתר ספקי כוח אדם שהורידו את מחירי ההשמה. התוצאה 
המיידית הייתה קליטה של 250 עובדים חדשים. בנוסף לכך, כתוצאה 
מהעבודה מול הסתדרות העובדים, נוצרה תחרות שהובילה להורדת 

עלויות. זו אפשרה למוסדות לקלוט אנשים בעלויות מופחתות. 
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"ההירתמות למבצע נגעה לליבי, ולצידה בלטה 
תחושת השליחות להיכנס למרכז העשייה כדי 

להציל את המוסדות הגריאטריים וכמובן את 
הזקנים הדרים בהם. החיבור בין כולנו אפשר 

התארגנות מהירה ויעילה והתקדמות על ציר הזמן, 
הישג יפה ברמה האישית והמערכתית. מעל לכול 

ניצבת התובנה שניתן לעשות מהלכים שישפרו 
את מצבם של הזקנים במדינת ישראל. ההורים 

של כולנו נמצאים במוסדות אלו ויש צורך בצידוד 
מערכות חברתי, כדי לא להשאיר את הזקנים במקום 
נמוך בסדר העדיפויות. אנחנו דור יציב ואיתן לטפל 

בעניין הזה, ואנחנו הבאים בתור." 

סיכום אישי

דורון בראון, ראש זירת כוח אדם

הישגים עיקריים בזירת כוח אדם 

קליטה של 600 עובדים בקירוב מסקטורים שונים מתוכם:

מימון עלויות השמה ל-87 עובדים

 230 עובדים מסקטורים שונים, 
כתוצאה מהורדת עלויות השמה ב-50%

 250 עובדים כתוצאה מהסרה זמנית 
של חסם העסקת עובדים זרים

השקעה כוללת בעלות של כ-540,000 ₪
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מתוך ראייה הוליסטית של הצרכים, דאגנו לחזק את הביטחון הרגשי של העובדים, כדי שבנוסף 

למיגון הפיזי, יחושו ביטחון ויוכלו להתפנות לעבודתם בנינוחות. במקביל, סיפקנו חוסן לדיירים 

כדי לדאוג לבריאותם הנפשית, ולשמור על אורח חיים בריא ויחס מכבד. 

פעולות למען חוסן הצוותים

כחלק מלמידת השטח, פעלנו לחיזוק החוסן הניהולי על ידי יצירת לכידות קבוצתית במספר 

דרכים - באמצעות עבודת העובדים הסוציאליים במוסדות, בשיתוף פעולה עם ג'וינט-אשל 

ובארגון מפגש מרחוק עם מנהלי המוסדות הגריאטריים. שבוע לאחר מכן יזמנו פגישה שנייה 

שנכחו בה בערך 90 מנהלי מוסדות. במהלכה ביקשנו מאחד מהמנהלים לשתף ב'סיפור הצלחה' 

בהתמודדות עם התפרצות קורונה במוסד הגריאטרי. המפגש גיבש קבוצת עמיתים מחזקת 

ותומכת והגביר את התחושה ש"אנחנו לא לבד". 

כמו כן קיימנו ייעוץ ניהולי 'אחד על אחד' של יועצים ארגוניים עם למעלה מ-50 מנהלים.

קיימנו ארבעה מפגשי הכשרה מרחוק לצוותי 'אחריי!', להכין אותם לכניסה למוסדות כדי לשמש 

אנשי קשר עבורם. לאחר כל הדרכה, כל מתנדב 'אחריי!' הגיע פיזית למוסד ופגש שם את המנהל 

או המנהלת. המפגש הוקדש להיכרות ולימוד צרכים של מצב המוסד ברמה הניהולית, הרגשית 

והטכנית. בהתאם לצרכים שעלו סיפקנו מענה אישי ומדויק לכל מוסד. 

לאורך כל שלושת חודשי המבצע המשכנו לחזק את החוסן האישי והמקצועי של מנהלי המוסדות.

כחלק מהשאיפה להציע מענה רחב ככל האפשר הקמנו קו פתוח למנהלי המוסדות. הקו פעל 

עד סוף המבצע וסיפק למנהלים מענה גם בשעות הלילה ובסופי שבוע.

פעולות למען חוסן הדיירים 

מייד עם פרוץ המגפה ובמטרה למנוע את כניסת נגיף הקורונה לתוך המוסדות בוטלו ביקורי 

המשפחות. היעדר ביקורי משפחה לצד היעדר דרכי תקשורת ויזואלית עימם והקושי הנפשי 

הכרוך בכך, הביאו אותנו לחפש פתרון שיצמצם ולו במעט את הניתוק מבני המשפחה באמצעות 

רכש וחלוקה של 1,000 מכשירי תקשורת ניידים – טאבלטים. המכשירים סופקו כשהם מותקנים 

על עמוד נייד ייעודי שנועד להקל על הזקנים את ההפעלה, תוך צמצום סכנת ההדבקות שכרוכה 

בכך. כל מחלקה קיבלה מכשיר ומתקן, והערך המוסף היה כפול משום שהיה בכך מענה גם 

לצוות וגם למטופלים: לצוות - בהורדת עומסים; לדיירים - קיום וחיזוק הקשר החשוב כל כך 

בינם לבין משפחותיהם.

ערכת שי 'טיפות של חוסן' לצוותים במוסדות

"הטאבלטים לזקנים, בכל רמה זה נס! גם מבחינת הציוד שחילקו, זה לא היה רק 'בוא נקנה ציוד וניתן' אלא 

גם הדרכה. החשיבה שנעשתה על ידי צוות 'ושמרת', כדי להבין מה יעזור ואיפה נכון להיכנס, כל זה היה מאד 

לא מובן מאליו ומאד מרגש". 

שרונה ארליך עמיחי – מנהלת אדמיניסטרטיבית רשת נווה שבא

'חיוך מגביר חוסן' - דייר במוסד מתקשר עם משפחתו באמצעות טאבלט ייעודי

"המלאך מבית האבות" הייתה כותרת בעיתון מעריב, בדיווח על ארתור 
דה-נירו, בחור צעיר שעבד כפועל בניין שבשל המגפה עבודתו הופסקה, 
ולכן עבר לטפל בחולי קורונה בבית אבות. ידיעה זו הייתה אחת מרבות 

שפורסמו במסגרת קמפיין ההוקרה שיזמנו בכל אמצעי התקשורת 
ונועד להעצים את המטפלים. הקמפיין העלה את התדמית המקצועית 
של צוותי הטיפול במוסדות הגריאטריים במהרה והעניק ביטוי פומבי 

ומשמעות לעבודתם החשובה.



  41 יוזמות 'אמץ מוסד' ו'אמץ דייר' הזמינו חברות עסקיות ומתנדבים 'לאמץ' מוסד שבחרו, להשקיע 40 

בו, לחזק אותו מורלית ולערוך שיחות טלפון עם הדיירים להפגת הבדידות. 99 דיירים בקירוב 

אומצו בתוך 20 מוסדות שזכו בכך. 

לאורך המבצע, הפעלנו גם את יוזמת 'טיפות של חוסן' לצוותים ולדיירים שבמסגרתה חילקנו 

חבילות שי שתרמו חברות עסקיות, זרי פרחים ביום העצמאות ובחג הרמדאן. גם להקת 

'קראוון' של תנועת הצופים נרתמה לסייע בחיזוק החוסן והופיעה בכ-99 מוסדות גריאטריים 

להעלאת המורל לצוות ולדיירים. 

התפיסה ש'חיוך מגביר חוסן' ליוותה את פעילות הזירה לאורך כל מבצע 'ושמרת'. בטווח 

הקצר ראינו דיירים מאושרים שפגשו את בני משפחותיהם בזכות השימוש בטאבלט, וזאת 

לאחר שבועות רבים שלא התראו. חווינו צוותים גאים בזכות היחס המחבק והמעריך שקיבלו. 

בטווח הארוך ביססנו את ההבנה, בקרב משרדי הממשלה ובזירה כולה, שמנהלי המוסדות הם 

כוח משמעותי. אין לנו ספק כי הכלים המקצועיים שהענקנו למנהלי המוסדות לניהול הארגון 

ולבניית חוסן אישי בתפקוד בשעת משבר יסייעו בידם גם במשברים הבאים.

'אמץ מוסד' - חבילות שי מתוקות לצוותים המטפלים במוסדות

"אני נפעמת מהחשיבה, ההתארגנות והנתינה של מבצע 'ושמרת'. כל זה לא ברור מאליו. 

תוך מספר ימים הגיעו אלינו צוותי הדרכה למניעת הדבקה. זה קצב שאנחנו לא מכירים בעבודה מול 

המערכות בשגרה. ל'ושמרת' הייתה ראייה מדויקת של הסיטואציה שהיינו בה, הבנה של רמת הדחיפות. 

זה לא היה להתמרח, זה היה לבצע בלי לסרבל, לעשות! 

בנוסף לכך, זכינו לביקור במוסד של אנשי 'ושמרת'. הם הגיעו לשיחה עם מנהל המוסד, האחות הראשית 

ואנוכי. התחושה הייתה שהאנשים מ'ושמרת' באים עם המון רצון טוב, הרבה יכולות וללא אגו. בזכותם 

הרגשנו שהיה לנו גב". 

רינת גולדברג – עו"ס מבית יפה לגיל הזהב, נתניה 

טאבלטים לטובת שימור וחיזוק הקשר עם המשפחות בזמן הסגר

"הטאבלט שקיבלנו מ'ושמרת' היה שינוי מחשבתי שהגיע בזמן לחץ ונתן פתרון מצוין בהתמודדות שלא היינו 

רגילים בה. עבור הדיירים והמשפחות הטאבלטים היו משב רוח נפשי מרגיע לשמירה על קשר הדדי כולל עם 

הנכדים והנינים". 

גילה שטראוס - עו"ס אחראית שירות סוציאלי מרכז גריאטרי ציבורי גלעד, ביה"ח שיבא תל השומר
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'פרח לכל דייר' - חלוקת פרחים במסגרת חגיגות יום העצמאות והרמדאן

'ושמרת' בראי המגזר העסקי

בלב העשייה החברתית של פלאפון, בזק בינלאומי ו-yes עומד הערך של תקשורת מחברת. 

אנו מאמינים בתפקידה המרכזי של התקשורת הדיגיטלית כיום כאמצעי מרכזי לחיבור בין 

אנשים. לכן בחרנו להצטרף למבצע 'ושמרת' ולתרום לחיזוק החוסן והתקשורת של הזקנים 

בבתי האבות.

קבוצת שטראוס החליטה בתקופת משבר הקורונה להרחיב את האסטרטגיה החברתית 

המרכזית שלה לקידום אכילה מודעת בקרב קהילות מגוונות, ולהבטיח ביטחון תזונתי 

לאוכלוסיות נזקקות, בראשן אזרחים ותיקים אשר נדרשו להישאר בבתיהם כדי לשמור על 

בריאותם לצד פינוק לצוותים הטיפוליים והרפואיים אשר נלחמו בחזית האפידמיה בבתי 

האבות ובבתי חולים ברחבי הארץ.

במסגרת תוכנית התמיכה שלנו באתגרים ובצרכים השונים של משבר הקורונה בישראל, 

שמנו לנו בראש סדר העדיפויות למנוע את התפשטות הווירוס ולשמור על אוכלוסיית 

AppsFlyer מוקירים תודה על הזכות והאפשרות להיות  הקשישים, דור מקימי המדינה. 

שותפים ב'ושמרת', ולתת מענה בזמן הקריטי ביותר להגן על אוכלוסיית הקשישים ולתמוך 

בצוותים במוסדות הגריאטריים.

'ושמרת' כדי לחזק את אוכלוסיית הזקנים בישראל  שופרסל הצטרפה למבצע  חברת 

שהתגלתה בתקופת הקורונה כאוכלוסייה פגיעה הזקוקה לסיוע ולפתרונות מותאמים. 

לצד הפתרונות וההתאמות שנעשו במערך הצרכני של שופרסל לגיל השלישי בחרנו לתת 

ביטוי לאוכלוסייה זו גם במסגרת פעילות האחריות החברתית בחברה כדי לחזק ולתמוך 

הן בזקנים והן בצוותים המטפלים בהם.

הרצון להשפיע, להזדהות ולתמוך באוכלוסייה בסיכון להידבקות בנגיף הקורונה אשר 

ולהתחבר  עמיעד לחפש   מתגוררים בפריפריה הסמוכה אלינו הובילו אותנו בחברת 

למיזם 'ושמרת'.

ערך מרכזי של שמיר הוא Personal Touch, ערך זה משקף הן את תפיסתה כלפי עובדי 

ולקוחות הארגון והן כלפי הקהילה. מתוך הקהילה אנחנו באים, צומחים וחייבים לגעת 

באנשים כדי לייצר חברה ישראלית טובה יותר שבה הערכים ערבות הדדית וקשר אישי 

מתגלמים בה בצורה המיטבית.
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"תקופת הקורונה עצרה הכול, גם את העבודה 
הפרטית שלי. שמחתי לנצל את המצב שנכפה עליי 

ולהצטרף למבצע 'ושמרת'. עבדנו מסביב לשעון 
כשהמוטו שליווה אותנו היה 'אנחנו לא נהיה ספרד 

או איטליה. אצלנו צוותים לא יינטשו'".

סיכום אישי

רוני טמיר, ראש זירת חוסן

זירת החוסן במספרים

 4 מפגשים מקוונים 
בהשתתפות כ-100 מנהלי מוסדות

חוסן הצוותים

 ייעוץ לפיתוח חוסן 
לכ-60 מנהלי מוסדות

 משדר הצדעה 
לצוותים המטפלים בגלגל"צ 

קמפיין טלוויזיוני להעצמת הצוותים 
המטפלים במוסדות

'טיפות של חוסן' – חלוקת 915 ערכת שי 
לצוותים המטפלים במוסדות

 חלוקת כ-1,000 טאבלטים לטובת 
יצירת קשר בין הדיירים למשפחותיהם

חוסן הדיירים

 'אמץ דייר' - חיבור 85 מתנדבים 
לשיחות עם דיירים 

 'חיוך מגביר חוסן' - 
 חלוקת 27,000 זרי פרחים לדיירים 

ליום העצמאות ותחילת הרמדאן

 99 הופעות של להקת 'קראוון' 
מתנועת הצופים בפריסה ארצית במוסדות

השקעה כוללת בעלות של כ-1.3 מיליון ₪



  47 צוות מטה, תשתיות ואינטגרציה46 

צוות מטה, תשתיות ואינטגרציה תמך את המעטפת הניהולית למבצע ודאג לסנכרון פעילותן 

של ארבע הזירות. כך נשמרה לאורך כל הדרך התקדמות קבועה, רציפה וסינרגטית. 

באמצעות חמ"ל המבצע יצרנו תמונת מצב עדכנית המאפשרת קבלת החלטות מושכלת, 

מעקב רציף ומדויק אחר כל הפעילויות, יישום ההחלטות וניהול הפניות שהגיעו למבצע. 

לאחר הצטרפות עמותת 'אחריי!' למבצע, ריכז החמ"ל גם את הפעלת מתנדבי 'אחריי!' בכל 

312 המוסדות. 

צוות מטה, תשתיות ואינטגרציה ריכז גם את פעילויות התכנון, הניהול והבקרה אחר ביצוע 

של כל ההדרכות וההטמעות בנושא התנהגות מניעתית, אשר נערכו בכל המוסדות; ריכז וניהל 

את תמונת המצב הכספית, איסוף התרומות למבצע וניהול הקשר מול כל גופי החוץ. כמו כן 

הצוות טיפל בנושאי הרוחב כדוגמת ליווי משפטי היכן שנדרש, פתיחת מוקד הפניות המאויש 

שריכז את הפניות מהמוסדות הגריאטריים ועוד. 

הצוות תכנן את שגרות העבודה בהתאם להתפתחות המבצע. בשלושת השבועות הראשונים 

של המבצע כונסו כל ראשי הזירות פעמיים ביום לצורך בקרה, סנכרון, מעקב עמידה בלוחות 

זמנים וקביעת יעדים לשעות הבאות. בסוף כל שבוע ובסוף כל חודש נערכו ישיבות מיוחדות 

לנתח לאחור את הנעשה, להפיק לקחים ולתכנן את ההמשך אל מול הביצוע. 

הניהול הרוחבי שעקב בו זמנית אחר כל זירה בנפרד ואחר כולן יחד, הצליח בין היתר בשל 

העובדה שכל ראשי הזירות הגיעו מאותו רקע. כולם שירתו שנים ארוכות בתפקידי תפקידי 

קצונה בכירים בצה"ל וחלקו ביניהם שפה מוכרת ואחידה. כך למרות שלא הייתה ביניהם 

היכרות קודמת זה עם זה וגם לא תשתית קיימת לפעולה משותפת, נוצר שיתוף פעולה מלא 

ונטול אגו בין כל הזירות למען המטרה. 

בטווח הקצר, ההגעה המהירה למוסדות הגריאטריים עם ציוד המיגון 
שלא ניתן היה לרכוש במדינה בכלל בחודש הראשון להתפרצות 
 המגפה, הפכה אותנו לרלוונטיים מיידית. בהמשך הקשר העמיק 

ואפשר המשך קבלת מענים נוספים ומדויקים לצורכי המוסדות, מעבר 
לציוד עצמו.

ריכוז פניות למבצע 'ושמרת' לפי נושאים 

 פניות מהמוסדות 

 הון אנושי 

 (35%) 736

 פניות מהמוסדות 

 לוגיסטיקה 

(26%) 545
 פניות מהמוסדות 

 הדרכה 

 (4%) 96

 פניות מהמוסדות 

 חוסן 

 (5%) 104

 פניות מהציבור 

 תרומות

(16%) 349

 פניות מהציבור 

 התנדבות 

 (14%) 309

 סך כל הפניות

2,134

חדר הישיבות בבית 'שיתופים'
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"השתתפתי במבצעים רבים לאורך שירותי הצבאי, 
אבל התחושה שלי במבצע הזה היא תחושה 

עילאית. לאחר השבועיים הראשונים של מבצע 
'ושמרת', שהיו שבועיים אינטנסיביים במיוחד, 

אשתי אמרה לי: 'אורן, אתה יודע, שפת הגוף שלך 
השתנתה קצת. חזר לך הברק בעיניים כמו בתקופה 
שהיית בשיא הפעילות בצבא, ולא היית מגיע הרבה 

הביתה'. והיא צודקת. אני באמת מרגיש עוררות 
בגוף, חיוניות. מרגיש את הלב מתרחב כי מדובר 
בהצלת חיים! ההרגשה היא שכולנו ממש נוגעים 

בנגיף ומונעים ממנו להדביק אנשים. וכולנו פה 
מצילים חיים." 

סיכום אישי

אורן ג'וליאן, ראש צוות מטה, תשתיות ואינטגרציה

צוות זירת הלוגיסטיקה בהתייעצות עם מפקח ארצי בשירות לאזרחים ותיקים, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מר שמעון שלום שי גז
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"כעמותה שעובדת לאורך שנים בשיתוף פעולה 

מלא עם המגזר העסקי, מבצע 'ושמרת' חיזק 
בעבורנו את תחושת האמון שהמגזר העסקי נותן 

בנו כארגון וכאנשי מקצוע, בימי חירום. ההתגייסות 
של העסקים המובילים במשק והבחירה לתרום 
למבצע 'ושמרת' מתוך מאות פניות, מחזקת את 

קשרי העבודה בימי השגרה וראויה לשבח. 
ברמה הפנים ארגונית, התחושה הייתה שאם 

אנחנו, הארגונים החברתיים, לא נשמור על סבא 
וסבתא אחרים לא יעשו זאת, וההתגייסות הארגונית 
למאמץ מציל חיים, חיוני ואקוטי הפכה לחוויה של 

 שליחות, גאווה, סולידריות והתלכדות 
לכלל העובדים".

סיכום אישי

שרי נוריאל, מנכ"לית 'ציונות 2000'

מעורבות המגזר העסקי במבצע 'ושמרת'

 1,000
 טאבלטים 

וטלפונים חכמים

 400
חבילות שי לחג

 864
 חבילות טיטולים 

למבוגרים

 מוצרים, שירותים וציוד בשווי 1.1 מיליון ₪ 

נתרמו על ידי המגזר העסקי למבצע ולמוסדות כגון:

 4,560
שינועי ציוד

 26
רכבים

 210
 מסכות מיגון שקופות 

רב פעמיות

ייעוץ משפטיתוכנה לניהול מידע

 'אמץ מוסד' - 16 חברות וארגונים עסקיים אימצו 21 מוסדות גריאטריים 
התגייסו לחיזוק חוסן הדיירים והצוותים

 כ- 70 מתנדבים נרתמו למשימות תפעוליות 
בתחום חוסן דיירי המוסדות 

'ושמרת' בראי המגזר העסקי

Marvell has dedicated funds to be used in matching employees’ donations to 

organizations devoted to addressing local needs of those disproportionately 

affected as a result of COVId19 in the communities around the world in which 

our employees work and live.
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 כוח אדם

למידה ומיפוי• 

 פתיחת חסמים בהעסקת • 
מבקשי מקלט ועובדים זרים, 

התקשרות עם חברות השמה 
להורדת עלויות השמה

השמות כ“א וקליטת עובדים • 
במוסדות כתוצאה מהורדת 

עלויות השמה ופתיחת חסמים 
בירוקרטיים מול רשות ההגירה 

להעסקת עובדים זרים

חלוקת מענקי השמה לעידוד • 
קליטת כ“א חסר במוסדות

"יש לי רגשות מעורבים לגבי 
המבצע. מחד, תחושת סיפוק 
גדולה על כך שהצלחנו בזמן 

קצר כל כך לתת מענה רחב כל 
כך ומקיף בנושא קריטי מאוד 

להגנה פיזית ונפשית על זקנים 
במוסדות, ובכך סייענו להצלת 

עשרות רבות מתחלואה קשה ואף 
ממוות, ומאידך, השתקפו לעינינו 
פערים משמעותיים במענה הניתן 

להם. כולי תקווה שהפנס הגדול 
שהדלקנו יאיר את הדרך למקבלי 
ההחלטות ויביא לשיפור הנדרש 

 אותו אנו חבים לכל אחד 
ואחת מהם".

סיכום אישי

רונן גלשטיין, מנהל מבצע 'ושמרת'

246810121415שבוע פעילות

מטה ותשתיות

 לוגיסטיקה

 לוגיסטיקה

 חוסן

 חוסן

הדרכה מניעתית

הדרכה מניעתית

 כוח אדם

מיפוי ותקינה, רכש והצטיידות• 

חלוקה ראשונה של ציוד• 

חלוקת טאבלטים, שילוט ופרחים• 

חלוקת ציוד שניה• 

חלוקת ערכות שי למוסדות• 

חלוקת ציוד מיגון שלישית• 

מתן מענה מתפרץ• 

למידה ומיפוי• 

איסוף חומרי הדרכה וגיבוש ערכת • 
הדרכה מקוונת

אימוץ הערכה ע“י משרד הבריאות • 
ומגן אבות והדרכות במוסדות 

באמצעות הערכה המקוונת

הדרכות במוסדות באמצעות • 
הערכה המקוונת

 הטמעת התנהגות • 
מניעתית במוסדות

למידה ומיפוי• 

גיבוש תפיסת חוסן למוסדות • 
 ולדיירים ומנטורינג אישי 

למנהלים במשבר

 קמפיין תקשורתי להעצמה • 
והוקרת הצוותים במוסדות; 

וובינרים למנהלי מוסדות, אמץ 
מוסד וחלוקת טאבלטים לחיזוק 

קשר עם המשפחות

חלוקת פרחים לצוותים והנחיית • 
פאנל מומחים בנושא בדידות 

 הדייר, קידום היתר לביצוע 
ביקורי משפחות

 אמץ דייר להפגת בדידות; • 
חלוקת שי הוקרה לצוותים

 הופעות להקת 'קראוון' • 
צופים במוסדות

מטה ותשתיות

 העלאת מודעות ציבורית • 
וגיוס משאבים 

 מיתוג הפעילות וגיוס • 
שותפים נוספים

שינוי סדרי העדיפויות של • 
הממשלה ושיפור המוכנות לחורף

תחילת קידום תו תקן לחיזוק • 
 איתנות המוסדות במקביל 

לשיפור המוכנות לחורף

 קידום תו תקן לחיזוק • 
איתנות המוסדות

התפתחות המאמצים במבצע 'ושמרת' 
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הישגים בולטים 
והשפעות עיקריות 
של מבצע 'ושמרת'

עבדנו בצורה מקיפה ואינטנסיבית בארבע הזירות, המבצע השיג את מטרותיו, הצלת חיים 

ממשית. בנוסף לכך, ניכרו בשטח עוד השפעות חיוביות ומשמעותיות בקרב כל הגורמים איתם 

עבדנו החל מהדיירים, דרך הגופים השונים ומשרדי הממשלה, ועד השיח הציבורי והעלאת 

הסוגיה לסדר היום. הישגים אלו הם בעלי השפעה מתמשכת גם לאחר סיום המבצע - הצוות 

וההנהלות אימצו את כללי הזהירות ושומרים עליהם מאז; חוסן הצוותים ותחושת הביטחון 

והמסוגלות במוסדות התחזקו כפי שמעידה העובדה שלא ארעה בארץ כלל נטישה של צוותים; 

עובדים חדשים נקלטו לעבודה במוסדות שבהם היה מחסור בכוח אדם. 

באמצעות הטאבלטים חיברנו את הדיירים מחדש עם משפחותיהם כך שתחושת הבדידות 

ירדה, כאשר בני המשפחה יכלו לשוב ולתמוך בהם בדרך נוספת. 

המבצע השפיע לטובה גם על הצוותים במוסדות. עם קבלת ציוד המיגון, נראה כי תחושת 

המוגנות של הצוותים עלתה, וההדרכות הגבירו גם את תחושת הביטחון שלהם בהתנהלות 

המוסדות. פעלנו לשיפור תדמיתם המקצועית באמצעות קמפיינים שיזמנו בכלי התקשורת 

והשפיעו על השיח הציבורי. הכתבות, הראיונות, תשדירי 'דקה לשמונה' ושאר האזכורים 

התקשורתיים יצרו גאווה בקרב הצוותים וחיזקו את תחושת נחיצותם. האהדה הציבורית 

וההערכה כלפי צוותי המוסדות עלתה. השפעות אלו חיזקו גם את המוטיבציה של הצוותים 

שהמשיכו לעבוד באחד המקומות המאתגרים ביותר בתקופת הקורונה, הן ברמה הפיזית והן 

ברמה המנטלית.

ועוד 'חיוך מגביר חוסן'

חלוקת ציוד מיגון למוסדות הגריאטריים 

'חיוך מגביר חוסן' 

נקטנו בפעולות שכוונו להעלאת הביטחון האישי של הדיירים ודאגה 
לשלומם במוסדות הגריאטריים, החל ממיגון ומטיפול מקצועי מניעתי 

של הצוותים וכן קידום רווחתם הנפשית-אישית של הדיירים. 
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להקת 'קראוון' של תנועת 'הצופים' בהופעה

"מבצע 'ושמרת' מבטא בתוכו את כל הטוב שיש בחברה הישראלית. את רוח ההתנדבות, את הרצון לתת 

ואת הכוח האמיתי של היוזמה והמקוריות הטמון בכולנו. לשיתוף הפעולה בינו לבין משרדי הבריאות ומשרד

 הרווחה כמו גם עם ארגונים חברתיים אחרים, יש חשיבות רבה במצבי חירום בכלל ולמול אתגרי הקורונה בפרט.

המאבק במגפה רחוק מסיום, אך התשתית, הכלים, שיטות הפעולה, שיתופי הפעולה והתובנות שהתגבשו

 משמשים את מטה ' מגן אבות ואימהות' גם היום והם נדבך חשוב במאמץ להגן על אוכלוסיית הזקנים במוסדות".

מתוך מכתבו של פרופ' נמרוד מימון ראש התוכנית 'מגן אבות ואימהות'

התוכנית הלאומית למתן מענה להגנה על דיירי מוסדות הגיל השלישי, משרד הבריאות. 
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"'ושמרת' אשר קם ממש בתחילת המגפה זיהה נושא זה כנושא מרכזי הרבה לפני שגופים אחרים ממלכתיים 

או התנדבותיים איתרו זאת.

אולם לא מדובר רק בזיהוי. מייד מהיום הראשון של ההקמה התחיל רצף של פעולות סיוע, הדרכה והגנה 

על אוכלוסיית בתי האבות... 'ושמרת' מבית מדרשו ובהנהגתו של רוני דואק הוא דוגמה לפעולה פילנתרופית

 מקצועית, ממוקדת, אפקטיבית ונדיבה שהייתה לה השפעה רבה בזמן אמת".

מתוך מכתבו של פרופ' שלמה מור יוסף, מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה

פעלנו להעלאת מספר בדיקות הקורונה לדיירים במוסדות, לפתיחת חסמים בירוקרטיים, 

להעלאת הנושא לסדר היום הממשלתי והציבורי, ולביצוע מחקר משותף עם מכון גרטנר 

שמטרתו זיהוי מאפיינים חוזרים להתפרצות במוסד ולמידה מהצלחות וכישלונות במדינות 

אחרות. עבדנו בשיתוף פעולה מלא על תחקור הפעילות של 'ושמרת' ושל 'מגן אבות ואימהות' 

כדי לייצר אימפקט של למידה, הפקת לקחים ויישום.

בדיאלוג עם פרופ' מור יוסף, ראש רשות ההגירה, הצלחנו להעלות לסדר היום את הדחיפות 

לשלב עובדים זרים במוסדות הגריאטריים. 

העלנו סוגיות בכל מסגרת שבה השתתפנו השפיעה על קבלת ההחלטות - בוועדת קורונה, 

בחמ"ל הלאומי של משרד הבריאות ודרך לובי בכנסת. 

במהלך חודש יוני פעלנו מול ועם משרדי הממשלה וכלל יתר הגורמים המעורבים, במטרה 

לשפר את המוכנות הלאומית להתמודדות עם התפרצות משמעותית נוספת שעשויה להתרחש 

במקביל לשפעת בחורף הקרוב. 

גם מנהלי המוסדות הרגישו פחות לבד בזכות מבצע 'ושמרת', שמילא עבורם כתובת מקצועית 

ותמיכה אישית בכלל הנושאים הנוגעים להתמודדותם עם אתגרי הקורונה. הצלחנו בזמן מהיר 

מאוד, תוך שבועיים, לתת מענה לפערים המשמעותיים ביותר שלהם בנושא המיגון, ובהמשך 

גם לייצר שיח משותף בין מנהלים עמיתים, בהנחיה ובליווי יועצים ארגוניים, לבנות מערכת של 

יחסי אמון ולסייע להם בהעברת הדרכות והטמעות של התנהגות מניעתית לצוות במוסדות. כל 

אלו השפיעו ללא ספק על תחושות המסוגלות החיוביות שלהם והעלו את הביטחון המקצועי 

שלהם בניהול מוסד בעת משבר.

 ציר נוסף של השפעה ניתן לזהות ביחס למשרדי הממשלה ולגורמים הציבוריים שפועלים 

בתחום המוסדות הגריאטריים. מחד, אלו השפיעו על דרך עבודתנו - הסתמכנו על משרדי 

הממשלה והידע שלהם בתחום, הכרנו בעזרתם את דרכי העבודה שבהם ניתן לפעול במוסדות, 

 נעזרנו בתמיכתם המלאה, ומתוקף סמכותם הצלחנו ביצירת קשר ישיר ומיידי עם מנהלי 

המוסדות הגריאטריים וזכינו בכניסה לפעולה בתוך המוסדות. מאידך, זכינו אנחנו להשפיע על 

המדיניות ועל דרכי המענה שגיבשו משרד הבריאות ומשרד הרווחה לאתגרים ולפערים שהעלה 

 משבר הקורונה. דוגמה בולטת היא החלטת 'מגן אבות ואימהות' לקבל את תו התקן לציוד 

המיגון שקבענו לחלוקת הציוד וכן את שיטת הפצתו למוסדות. 'מגן אבות ואימהות' אימץ אף 

הוא את ערכת ההדרכה שפיתחנו עם משרד הבריאות ומיושמת כעת להדרכות המשרד בכל 

המוסדות בארץ. בנוסף לכך, כלים ומענים שנבנו במשותף במהלך המבצע כגון ערכות ציוד 

למקרה של התפרצות, מסייעים משמעותית בהתמודדות של תוכנית 'מגן אבות ואימהות' 

עם המשימות והתשובות שהיא נדרשת לתת. שיתוף הפעולה היום-יומי עם משרד הבריאות, 

משרד הרווחה, ג'וינט-אשל וארגוני הגג מינף את התשומות והערך שהצלחנו יחד להביא להשגת 

המטרות המשותפות. 

"עצם הכניסה לנושא, מהירות התגובה ויעילות המענים, יצרה לדעתי אימפקט משמעותי על המוסדות לזקנים 

במדינת ישראל, סייעה למנהלי המוסדות לשפר את עבודתם, הקנתה ביטחון רב למערכות השונות ויצרה

 פלטפורמה טובה לארגונים נוספים לתרום מיכולתם למוסדות לצלוח את המשבר בצורה טובה יותר... 

אותי זה מרגש לראות אנשים טובים התורמים מיכולתם, מהונם וממרצם לאוכלוסיות פגיעות במדינה ישראל, 

ושפועלים במקצועיות ובמהירות לשם כך. מבצע 'ושמרת' תרם לדעתי להצלת חיי זקנים רבים במוסדות, 

העניק תמיכה חשובה למנהלים ולאנשי המקצוע במוסדות, העלה את המודעות לחשיבות הנושא בקרב 

הציבור ומובילי דעה בישראל. ועל כך, יש לי הערכה רבה לכל מי שיש לו חלק במבצע". 

מתוך מכתבו של יוסי היימן, מנכ"ל ג'וינט-אשל

מטה 'ושמרת' בפגישת עבודה עם פרופ' נמרוד מימון, ראש התכנית הלאומית 'מגן אבות ואמהות'

כל ההישגים וההשפעות החיוביות היו תוצר של תכנון וביצוע בכל 
המישורים, של שותפות עם מגוון השחקנים המעורבים מכלל המגזרים 

ואלו הובילו יחד להצלחת המבצע.
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מניעת הדבקה והצלת חיים במוסדות הגריאטריים 

 השפעה
 על 

הדיירים/ות

חיבור מחדש עם המשפחות בעזרת טאבלטים ייעודיים ליצירת  	
קשר בתנאי הקורונה.

חידוש ביקורי המשפחות. 	

פעולות לשיפור ועידוד מצב הרוח וצמצום תחושת הבדידות  	
(חלוקת זרים, הופעות של להקת 'קראוון' מתנועת הצופים).

 השפעה
 על 

הצוותים 

 העלאת תחושת הביטחון של הצוותים בזכות אספקת  	
מיגון אישי. 

שיפור הידע והמודעות בתחום התנהגות מניעתית. 	

הוספת כוח אדם שסייעה להפחתת עומסים, שיפור איכות  	
הטיפול והגברת התנהגות מניעתית.

קמפיין טלוויזיוני ודיגיטלי להעלאת גאווה ומוטיבציה בקרב  	
המטפלים הסיעודיים.

בשורה התחתונה ובניגוד למספר רב של אירועי נטישת  	
מוסדות על ידי הצוותים במדינות רבות, בישראל לא אירעו 

כלל אירועי נטישה! 

השפעה על 
מנהלי/ות 
המוסדות

יצירת מערכת יחסי אמון ושיח ישיר עם מנהלי המוסדות. 	

מתן ליווי מקצועי אישי וסיוע בניהול מוסד בעת משבר. 	

מתן כתובת אחת להצפת פערים וצרכים ולקבלת מענה מהיר. 	

השפעה על אופי הפעולה בזירת בתי האבות ברמה הלאומית 

'מגן אבות 
ואימהות' תוכנית 

לאומית למתן 
מענה להגנה על 

דיירי מוסדות 
הגיל השלישי

העלאת סוגיית הטיפול בבתי האבות על סדר היום של מקבלי  	
ההחלטות וקידום ההחלטה לגבש תוכנית לאומית.

יצירת תקן לציוד מיגון במוסדות ושיטה להפצתו שאומצו על ידי  	
'מגן אבות ואימהות'.

גיבוש ערכת ההדרכה להתנהגות מניעתית בשיתוף עם משרד  	
הבריאות שאומצה על ידי 'מגן אבות ואימהות'.

סיוע לצוות התוכנית הלאומית במתן מענה מיידי לצרכים  	
ופערים שעלו מהמוסדות (למשל חלוקת ערכות התפרצות, 

הדרכות בעקבות התפרצות, ועוד).

תחקור משותף של פעילות 'מגן אבות ואימהות' ושל מבצע  	
'ושמרת' לטובת למידה, הפקת לקחים ויישום.

התנעת מחקר משותף בנושא גורמי הדבקה עיקריים במוסדות  	
ואפקטיביות של פעולות התערבות.

משרדי הממשלה 
בריאות ורווחה

סיוע בפעילות להעלאת מספר בדיקות קורונה לצוות ולדיירים  	
בבתי האבות.

סיוע בפתיחת חסמים בירוקרטיים מול רשות ההגירה בהעסקת  	
עובדים זרים במוסדות ושילובם.

 העלאת נושא הזקנים במוסדות לסדר היום הממשלתי  	הציבור הרחב
ולשיח הציבורי.

"נגיף הקורונה יצר משבר עולמי חסר תקדים ועבור 
ארגונים חברתיים כמו 'שיתופים' ו'ציונות 2000' 
להיות רלוונטי בתקופה כזו זה אתגר מורכב בפני 

עצמו. לשמחתי זיהינו בשלב מוקדם את אחד 
המוקדים הרגישים ביותר לתחלואה - המוסדות 

הגריאטריים בישראל, באמצעות איחוד כוחות 
ויזמות חברתית הצלחנו לייצר מענה מקיף המשלב 

תכנון חכם, רוח התנדבותית, הרבה יצירתיות 
וצוות מעולה ומחויב, לצד יכולת להביא לידי ביטוי 
מערך בין-מגזרי רחב של ארגונים: עמותות, קרנות 
פילנתרופיות, עסקים ומשרדי ממשלה אשר פעלו 

יחד ויצרו מענה אפקטיבי אל מול צורך אמיתי ובכך 
תרמו משמעותית בגל הראשון לתחלואה בהיקף 

 מצומצם ולהצלת חיים. המענה שיצר 'ושמרת'
 נתן לממשלה זמן להתארגן ולהקים את מטה 

'מגן אבות ואימהות' הממוקד בבתי האבות 
ובמוסדות הגריאטריים". 

סיכום אישי

שלמה דושי, מנכ"ל 'שיתופים' 
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הגורמים להצלחה
גורמים  מספר  על  להצביע  ניתן  למבצע,  הראשון  השלב  של  סיומו  ועם  לאחור   במבט 

עיקריים להצלחה: 

בחירה ממוקדת של הנושא והמטרה 

הבחירה להתמקד במוסדות הגריאטריים ענתה על צורך אמיתי והשלימה חוסרים משמעותיים.

בניית שותפויות אסטרטגיות 

שותפויות אלו הקלו מאוד על התנעת המהלך, נתנו רוח גבית משמעותית למבצע ואפשרו 

היוועצות מקצועית בעיקר בתחומי החוסן. 

גיוס משאב כספי משמעותי 

קרן שיינברג אפשרה לייצר יכולות ומניפת מענים משמעותית, ואליה הצטרפו קרנות פילנתרופיות 

נוספות, עוד בערך 30 גופים עסקיים בראשם צ'ק-פוינט ולמעלה מ–600 אזרחים מן השורה 

שתרמו מכיסם. כל אלו היו מפתח מרכזי להצלחה. 

המבנה הארגוני של המבצע 

אפשר תהליכי תכנון וביצוע אפקטיביים, סנכרון ותיאום, ניצול נכון של משאבים וגמישות 

שנתנה מענה מיידי בשל השתנות מהירה של המציאות.

איוש מהיר ומדויק של מנהלי הזירות 

מנהלים משימתיים באופיים שיודעים לעבוד בלוחות זמנים מהירים ומאתגרים. כולם אנשי 

מקצוע מנוסים מאוד. מרביתם בעלי רקע ארגוני משותף שסייע, גם ללא היכרות מוקדמת, 

לעבוד בסינרגיה, הבנה הדדית והשלמה זה של זה. 

שקיפות מלאה והעברת מידע גלויה וחופשית בין בעלי התפקידים 

אל מול הצורך להכריע בין מגוון השיקולים השונים של הזירות ושל המטה, פעלנו בשקיפות 

מלאה תוך שיתוף במידע לגבי כלל היבטי הפעילות מה שהשפיע על ההחלטות לגבי אופן 

הפעולה כמו גם על חלוקת המשאבים, ואפשר את הסינרגיה בין כל רכיבי המבצע.
אריזה וארגון ציוד מיגון לחלוקה בשטח התפעולי

מבצע ’ושמרת‘ עמד במטרות וביעדים שהגדיר והצליח להציל חיים, 
לשנות את המדיניות ואת דרכי הפעולה של בתי האבות ושל הגורמים 

המפקחים והאחראיים עליהם. 
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גמישות מחשבתית ותפעולית 

לאורך כל הדרך פעלנו תוך מחשבה מחוץ לקופסה, משוחררים יחסית מכבלי הרגולציה 

והבירוקרטיה. למשל בסוגיית פערי כוח האדם, חיפשנו פוטנציאל מתאים לעובדים פנויים 

בתקופת הקורונה, זיהינו את אוכלוסיית העובדים הזרים וחברנו למשרד הממשלתי המתאים 

כדי להוציא לפועל את הפתרון. הגמישות התבטאה באופנים נוספים, גם ביחס לתקן האחיד 

שגובש לחלוקת הציוד, שהותאם במקרים מסוימים לצרכים ייחודיים של חלק מהמוסדות 

ולסדרי העדיפויות שהשתנו תוך כדי תנועה לדוגמה, במקרה של הדבקה במוסד שהצריכה 

מענה מיידי תוך שעות אחדות, כולל בסופי שבוע, או במקרים של מוסדות שעל פי צורך קיבלו 

ציוד שחסר להם בנוסף לחלוקה הקבועה. 

יצירת קשר בלתי אמצעי עם מנהלי המוסדות 

למרות התנאים המורכבים שלא איפשרו לנו לקיים מפגשים פיזיים, הצלחנו ליצור אמון עם מנהלי 

המוסדות בזמן קצר מאוד. יכולת זו הייתה תשתית קריטית למתן מענים נוספים גם בהמשך. 

 

צוות 'אחרי! במפגש הדרכה

ועדת היגוי בנושא 'חוסן הדיירים במוסדות'
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הפנים מאחורי 
העשייה

רוני דואק 
איש עסקים, יזם חברתי ופילנתרופ, יו"ר 'שיתופים' ויו"ר 'ציונות 2000'. 

שלמה דושי
מנכ"ל 'שיתופים' מאז היווסדה, ניהל בעבר את 'ציונות 2000' והיה מזכ"ל 

תנועת 'הצופים', כמו כן שימש כשליח מרכזי מטעם הסוכנות היהודית 

ותנועת הצופים בצפון אמריקה. 

שרי נוריאל 
מנכ"לית 'ציונות 2000'. בעבר הייתה שליחה של תנועת 'הצופים' לצפון 

אמריקה; הייתה פעילה כחברה בעמותת 'נשים בתמונה' – לקידום נשים 

יוצרות בעולם הקולנוע. חברת רשת מעוז.

רונן גלשטיין
 סמנכ"ל 'שיתופים'. היה מנכ"ל הקרן למיזמים לאומיים וניהל במסגרתה 

את פרויקט 'מגן חיים' לצמצום זיהומים בבתי חולים. סיים שירות צבאי של 

26 שנים בדרגת סגן אלוף באגף כוח אדם, בתחומי תכנון, בניהול פרויקטים 

ובניהול משאבים. במבצע 'ושמרת' היה מנהל המבצע. 

ענבר הורביץ 
סמנכ"לית 'שיתופים'. הקימה וניהלה את יוזמת 5פי2 להרחבת המצוינות 

המדעית מטעם שיתופים והובילה את פיתוח גישת קולקטיב אימפקט 

כאסטרטגית פעולה מרכזית של הארגון. לפני הצטרפותה לשיתופים הייתה 

מנכ"לית קרן קהילתית טירת כרמל. במבצע 'ושמרת' לקחה חלק בצוות 

ניהול המערכה החיצוני. 

יורם אזולאי
סיים שירות צבאי של 33 שנים בדרגת תת אלוף במילואים ובתפקיד ראש 

חטיבת הלוגיסטיקה בצה"ל. שימש מנכ"ל עיריית בית שאן. במבצע 'ושמרת' 

היה ראש זירת הלוגיסטיקה.
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סיים שירות צבאי של 24 שנים בדרגת סגן אלוף בתפקיד פיקודי במשטרה 

הצבאית. כיום עורך דין, מנכ"ל חברת נדל"ן ומתנדב בקהילה. במבצע 

'ושמרת' היה ראש צוות מטה, תשתיות ואינטגרציה.

יהל קנטור 
ורכישות  - הובלת מיזוגים   KEYWE ומנכ"לית  יועצת ארגונית, מייסדת 

לאינטגרציה מלאה. בעברה כיהנה כראש תחום פיתוח מנהיגות וכראש 

תחום פיתוח ההדרכה בחיל האוויר. במבצע 'ושמרת' הייתה ראש זירת הדרכה 

מניעתית, הובילה פיתוח והפקת ערכת הדרכה ואת תהליך ההדרכה במוסדות. 

גלית בן הרוש 
יועצת ארגונית ומפתחת הדרכה. סיימה את שירותה בדרגת רב סרן ובתפקידה 

האחרון כיהנה כראש מדור פיתוח הדרכה של חיל שריון וחיל הנדסה. בשנים 

האחרונות עובדת בתפקיד יועצת בחברת 'בי-אפקטיב', במגוון רחב של 

ארגונים ציבוריים, עסקיים, פרטיים וביטחוניים. במבצע 'ושמרת' הייתה ראש 

זירת הדרכה מניעתית, הובילה פיתוח וביצוע תהליך להטמעת התנהגות 

מניעתית במוסדות.

רוני טמיר 
Virtue העוסקת בפיתוח גישה  מייסדת ומנכ"לית משותפת של חברת 

עסקית- חברתית בארגונים. בעלת ניסיון של 25 שנים בייעוץ ארגוני, סיימה 

שרות צבאי בדרגת אלוף משנה כראש מערך מדעי ההתנהגות בצה"ל. במבצע 

'ושמרת' הייתה ראש זירת חוסן.

דורון בראון 
סיים שירות צבאי של 30 שנים בדרגת אלוף משנה. ביצע שורת תפקידים 

בניהול משאבי אנוש, ארגון ותקינה, ניהול תקציבים והובלת תהליכים 

מערכתיים ומולטי- דיסציפלינריים רחבי היקף. כיום מנהל החטיבה לפיתוח 

משאבי אנוש ותפעול בחברת 'בי-אפקטיב' לייעוץ ניהולי. במבצע 'ושמרת' 

היה ראש זירת כוח אדם.

ד"ר אריאל ויינר 
יועץ ארגוני מעל 20 שנים. מייסד ומנכ"ל משותף של חברת.Virtue בעל 

ניסיון רב בליווי מנהלים בכירים בתהליכי עומק ארגוניים ובפיתוח ידע 

יישומי. מומחה בקידום שוויון הזדמנויות מגדרי והטמעת ערכים חברתיים 

בארגונים. קצין מדעי התנהגות בכיר בצה"ל לשעבר. במבצע 'ושמרת' היה 

חבר צוות זירת החוסן.

רעיה ברונשטיין 
יועצת ארגונית, מנחת קבוצות ומאמנת מוסמכת. בעלת ניסיון של כ-20 שנים 

בעבודה עם המגזר העסקי והציבורי ומתמחה בעבודה בתחום הבריאות. 

בשנים האחרונות שימשה כיועצת לקרן למיזמים לאומיים והובילה את תהליך 

הטמעת השינוי ההתנהגותי בפרויקט 'מגן חיים' למניעת זיהומים נרכשים 

בבתי חולים. במבצע 'ושמרת' הייתה חברת צוות זירת החוסן.

שרון אביטבול 
סיימה שירות של 24 שנים בדרגת סגן אלוף. ביצעה שורת תפקידים בתחום 

האופרטיבי, הניהול, התכנון והרכש בחיל הרפואה, הובילה פרויקטים רחבי 

היקף ועתירי משאבים והביאה לשינוי ופריצת דרך בתחומה. כיום מנהלת 

פרויקטים בעלת עסק בתחום ויועצת בכירה לניהול פרויקטים ב'בי-אפקטיב' 

לייעוץ ניהולי. במבצע 'ושמרת' הייתה חברת צוות זירת כוח האדם.

אמיר סטרוגו 
מנכ"ל עמותת 'אחריי!' החל את דרכו בעמותה לפני עשר שנים כמדריך, 

ומאז ביצע בה שלל תפקידי ניהול עד שמונה להיות מנכ"ל. לצד עבודתו 

בעמותה משמש כסמג"ד מילואים בחטיבת הקומנדו. במבצע 'ושמרת' לקח 

חלק בצוות ניהול המערכה החיצוני.

אסף עמיר 
מנהל את פעילות החינוך הפורמאלי בעמותת 'אחריי!', למעלה מעשור עוסק 

בחינוך במגוון מסגרות ומגזרים בחברה הישראלית. משרת במילואים כסמג"ד 

בחטיבת עציוני. במבצע 'ושמרת' ניהל את פעילות 'אחריי!'. 
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השנים   12 ב- החברתי  בתחום  עוסקת  ב'שיתופים',  משרד  מנהלת 

זכויות  וכספים ומתנדבת בתחומי  האחרונות בתחומי אדמיניסטרציה 

 אדם וגיוון בתעסוקה. במבצע 'ושמרת' ניהלה את המשרד וסייעה בהיבטי 

מטה ותשתיות. 

מירי יעקובי הורוביץ
מנהלת תחום שיח בין מגזרי ב'שיתופים', אמונה על כלל תהליכי השיתוף 

שמלווה הארגון בממשלה, בתפקידה הקודם שימשה מנהלת פיתוח וידע 

והובילה את תהליכי הפיתוח והקמת אתרי האינטרנט ומאגרי המידע של 

הארגון. בעבר שימשה עורכת משנה של כתב העת 'חברה אזרחית ומגזר 

שלישי בישראל' במרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי. במבצע 'ושמרת' 

הובילה וערכה את תהליך התיעוד.

ד"ר מיכל רום 
מנהלת מחקר ופיתוח ידע ב'שיתופים', עוסקת מזה 25 שנים במחקר ופיתוח 

ידע באקדמיה, במגזר העסקי ובעולם החברתי. מרצה לשעבר בתכנית ללימודי 

מגדר ובחוג לסוציולוגיה באוניברסיטת בר אילן ובמכללות אקדמיות. ניהלה 

בעבר מחלקות מחקר ותכנון אסטרטגי במשרדי פרסום. במבצע 'ושמרת' 

הייתה אחראית לאיסוף מידענות שוטפת, ושותפה לכתיבת חוברת זו. 

אילה הורביץ 
מנהלת דיגיטל ב'שיתופים', בעלת ניסיון רב בפיתוח וניהול תוכן ברשת. 

בתפקידיה הקודמים ניהלה והקימה פלטפורמות אינטרנטיות, תוכן ומדיה 

חברתית עבור חברות עסקיות, מוסדות ציבוריים וארגוני מגזר שלישי. בעברה 

שימשה עורכת בעיתון כלכליסט, וכן כתבת ועורכת באתר nrg ובעיתון 

מעריב. במבצע 'ושמרת' הקימה ותפעלה את אתר האינטרנט של 'המבצע' 

ואת מערכת הסליקה הדיגיטלית שהוטמעה בו. 

עוד השתתפו ותרמו להצלחת המבצע ועל כך מגיעה גם להם תודה והוקרה: 
נחום,  טלי  פרינס, הדר שפק,  גלעד  איל מיארה,  ארז מלצר,  ליבר,  ארז   אלון קלמן, 

יעל ברוך, מאיה כץ, נדב בר סימן טוב, עמוס שוורצון, צפורת טשבינר ושגיא טננבאום.

עינת אברהם-רוטלוי 
 מנהלת פיתוח מקצועי ב'ציונות 2000'. מקדמת ומפתחת מודלים של פיתוח – 

הזדמנויות חברתיות כלכליות עם מגזר עסקי - במודל 'אחריות בליבה' 

מנהלת מיזם גלגל התנופה - שותפויות עסקים ענפיות לקידום תעסוקה. 

במבצע 'ושמרת' ניהלה את הקשר עם המגזר העסקי.

אפי טולדנו 
מנהל תחום עסקים חברתיים לנוער בסיכון ב'ציונות 2000'. במסגרת תפקידו 

יזם, הקים ופיתח מערך של עשרות עסקים חברתיים לנוער בסיכון במגוון 

תחומים תוך פיתוח ידע, הפצתו והטמעת התוכנית והעסקים בשירות לשיקום 

נוער של משרד הרווחה. במבצע 'ושמרת' היה חבר צוות זירת הלוגיסטיקה.

שירי זיו 
מנהלת את תחום הידע, התקשורת והמשאבים ב'ציונות 2000' מזה כ-15 

שנים. אחראית על הניהול האדמיניסטרטיבי השוטף של הארגון, הקשר עם 

הספקים ועם עובדי השטח. במהלך השנים ניהלה פרויקטים ותוכניות שונות 

בארגון והובילה את פיתוח תחום שימור הידע הארגוני. במבצע 'ושמרת' 

הייתה חברת צוות זירת הלוגיסטיקה.

יואל זהר 
 . ים נ ת פ מ ב  ' ו נ ל ש ק  ס ע ה ' י  ת ר ב ח ה ק  ס ע ה ל  ש ל  ע ו פ ב ל  ה נ  מ

 מזה 13 שנים עובד ב'ציונות 2000', במסגרת תוכנית 'עשינו עסק' יוזם, 

צוות  חבר  היה  'ושמרת'  במבצע  בסיכון.  לנוער  עסקים  ומקים   מלווה 

מטה, תשתיות ואינטגרציה.

יפעת נוריאל
עורכת דין בעלת ניסיון של כ-15 שנים בתחומי המשפט האזרחי והמסחרי. 

בעשור האחרון עוסקת בניהול פרויקטים במגזר השלישי וניהלה בין היתר 

את המערך הארצי לחלוקת מזון של ארגון 'לתת' והובילה פיתוח של רשת 

שותפים. במבצע 'ושמרת' הייתה עוזרת אישית למנהל המבצע.



 728 פרק 

שותפים אסטרטגיים 
במבצע 'ושמרת' 

משרדי ממשלה וגופים ציבוריים ארגוני חברה אזרחית

פילנתרופיה (תרומות בגובה 100,000 ₪ ומעלה) 

שותפים עסקיים במבצע 'ושמרת' 

ארגוני הגג של בתי האבות 
והמוסדות הגריאטריים בישראל

מר רן שריג

ארגון מסייע:

מובילי המיזם: 

מר אפי כהןסר רונלד כהןמר רוני דואק
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תם ולא נשלם
שלב א' של מבצע 'ושמרת' נמשך שלושה חודשים וחצי והסתיים 

312 המוסדות הגריאטריים נמצאים   בסוף יוני 2020 כאשר 

ברמת מוכנות טובה בהרבה מזו שבה נמצאו ערב ההתפרצות 

בחודש מרץ. יש ברשותם ציוד מיגון, קיימת אצלם תחושת 

הצלחה ומסוגלות, והם בעלי ידע רב יותר לגבי התנהגות 

מניעתית. סוגיית כוח האדם קיבלה אף היא מענים ארוכי טווח 

לעת חירום. מנהלי המוסדות קיבלו כלים לטיפוח תחושת 

החוסן הן של הצוות המקצועי והן של הדיירים. המערכת לא 

קרסה. עמדנו ביעדים. 

שיפור מוכנות המוסדות להתפרצות 

הן בהיבט האופרטיבי והן בהיבטים המנטאליים, באמצעות 

כתיבת מנחה לניהול אירוע פנדמיה במוסד, ביצוע הדרכות 

ייעודי  מנחה  בכתיבת  וליווי  מוסד  בכל  הניהול   לשדרת 

מותאם בכ- 200 מוסדות.

חיזוק שדירת הניהול במוסדות 

העברת קורס פיתוח למנהלי מוסדות בשיתוף ארגוני הגג, 

א.ב.א והעמותה לגריאטריה, לצד מנטורינג למנהלי מוסדות 

שביצעו מנהלים מהמגזר העסקי; שינוי תפיסת התפקיד של 

המנהל הסיעודי ויתר הצוות, ומתן כלים ניהוליים לשיפור איכות 

חייהם של הדיירים במוסדות וכלים לשיפור השיח המעצים 

עם משפחות הדיירים; ועוד. במקביל פעלנו למיסוד תהליכים 

וכלים אלו באמצעות משרדי הממשלה, ארגוני הגג וארגונים 

חברתיים אחרים כדי שאלו יוכלו להמשיך וליישם אותם לאחר 

שיסתיים חלק ב' של המבצע.

שלב ב' של המבצע, שנמשך במהלך המחצית השנייה 
של 2020, התמקד ביצירת תשתית לשיפור פני מערך 

המוסדות הגריאטריים בישראל, ובחיזוק מקצועי 
וניהולי של שדרת הניהול במוסדות. לשם כך פעלנו 

בחמישה ערוצים:
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שיפור איכות החיים של דיירי המוסדות הגריאטריים 

יצירת מענים מוסדרים שיאפשרו ביקורי משפחות בכל במצב ובכל מזג אוויר, באמצעות עזרים 

המאפשרים ביקורים מוגנים ועל ידי קידום מענה תקציבי לתגבור כ"א. במסגרת זו ערכנו 

פיילוט בכ- 30 מוסדות לבחינת האפקטיביות של טכנולוגיה מתקדמת המציעה מגוון פעילויות 

אטרקטיביות ומגוונות לדיירי המוסד שמחזקות ומשפרות אינטראקציות בין אישיות, היבטים 

תפקודיים וקוגניטיביים של הדייר ומהוות גם פעילות הפגתית מהנה. כל זאת במטרה לעודד 

את מנהלי המוסדות לשלב טכנולוגיות אלה בכלל המחלקות.

חיזוק איתנות המוסדות 

לאחר לימוד נרחב של התחום בארץ ובעולם ובשיתוף עם גורמי מקצוע שונים, גיבשנו מסמך 

המציע המלצות בהיבטי ארגון, תקציב וניהול כלכלי, פיתוח וטיפוח הון אנושי, רגולציה, מוכנות 

למצבי חירום ושיפור איכות החיים של הדיירים במוסדות. המסמך מיועד להגשה למשרד 

הבריאות, משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, משרד האוצר, ארגוני הגג של 

המוסדות הגריאטריים, רשות ההגירה וגורמים נוספים, מתוך תקווה כי אלו יאמצו ויישמו את 

ההמלצות בשנים הקרובות.

מתנדבי מעון ניצולי שואה מודים לצוות 'ושמרת' (צילום מתוך עמוד הפייסבוק)

ההיכרות עם צורכי המוסדות סביב משבר הקורונה לימדה אותנו שקיימת בעיה נרחבת 

 ביחס לאוכלוסיית הגיל השלישי במוסדות הגריאטריים, וכי היא זקוקה לטיפול מעמיק ברמה 

הכלל ארצית. 

מה אנחנו מתכוונים לעשות בטווח הקרוב? 

נלמד את הנושא ונגדיר מטרות לטיפול שיעלו בקנה אחד עם הצרכים שיזוהו בתהליך הלמידה. 

נמשיך לפעול לשיפור המוכנות של המוסדות הגריאטריים למקרה של אירוע התפרצות משמעותי 

נוסף. נכתוב תו תקן לחיזוק האיתנות והאיכות של מוסד גריאטרי, נציע גם מודל כלכלי העוסק 

גם במבנה ארגוני, במקצועות נדרשים ובאופן ההכשרה ושמירת הכשירות לבעלי תפקידים 

במוסד ובתפיסת התפקיד של המוסד בראי הדייר ואיכות חייו. כמו כן נציע מתווה רב שנתי 

לשיפור תשתיות ואמצעים, וכל זאת בשותפות מלאה עם כל הגורמים הרלוונטיים העוסקים 

בזירת בתי האבות מכיוונים שונים. 

פעולות מתוכננות לטווח הרחוק 

באופן נרחב יותר, בהסתכלות כוללת על אוכלוסיית הגיל השלישי בכוונתנו לקדם פתרונות 

משמעותיים לבעיות היסוד המאפיינות את הגיל. המשימות כבדות משקל אולם 'שיתופים' 

ו'ציונות 2000' - הארגונים המייסדים והמובילים של מבצע 'ושמרת' - אינם לבדם במערכה זו. 

'שיתופים' החל לעבוד על גיבוש מיזם חדש של קולקטיב אימפקט במסגרתו יוזמנו כל בעלי 

העניין לקחת חלק במהלך משותף, ללמוד ביחד את מגוון הסוגיות, ולהחליט במה נכון להתמקד 

ולחקור לעומק. ביחד נגדיר את הבעיה, נזהה את מרכיביה וננסח מטרה משותפת על ציר זמן 

של חמש שנים קדימה. נכוון להשגת יעדים, יצירת השפעה וחיבור בין כל השותפים. ביחד 

נפעל כדי לייצר אימפקט משמעותי ובר קיימא. 

מדובר בתהליך ארוך טווח, אולם אין לנו ספק שחשוב ואפשר להציב את נושא הזקנה במקום 

גבוה יותר בסדר העדיפויות של מדינת ישראל, על מנת להתמודד עם האתגרים העומדים בפנינו 

בהקשר זה. בכוונתנו לעשות זאת יחד עם כל בעלי העניין והשותפים הנחוצים, מכל המגזרים. 

אוכלוסייה זו פגיעה יותר מאוכלוסיות אחרות ביחס למגפה, אך היא גם 
עומדת בפני סיכונים נוספים ואחרים היכולים להתממש ולפגוע ביכולת 

התמודדותה עם הנגיף. כך למשל היא חשופה יותר לבעיית הבדידות 
שהוכרה בעולם בשנים האחרונות כמחלה של ממש, ולבעיות נוספות. 

בעקבות כל זאת החלטנו להמשיך ולפעול במסגרת מבצע 'ושמרת' 
בהקשרים נוספים, רחבים יותר, לטובת אוכלוסיית הגיל השלישי בישראל.
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מכתבים מהשותפים 
 המרכזיים של 

מבצע 'ושמרת' 

כולנו בצ'ק-פוינט גאים מאוד על שזכינו להשתתף במבצע החשוב – 'ושמרת'. אנו שמחים 

במיוחד על כך שנפלה בחלקנו הזכות להיות מהראשונים שהצטרפו ואפשרנו את יציאתו לדרך 

בשלב הקריטי כל כך של התפשטות מגפת הקורונה בישראל.

צ'ק-פוינט תומכת במיזמים חברתיים מזה שנים רבות, ואנו מאפשרים לעובדות ולעובדים שלנו 

לבחור בעצמם את סוג התמיכה שנספק למטרות שונות שקרובות אל ליבם. עם פרוץ המגפה 

החליטה ועדת התרומות של העובדים להתכנס מדי שבוע ולהגדיל את היקפי התמיכה שלנו 

למטרות דחופות וחשובות שנולדו כתוצאה מכך. אני שמח על כך שהיה בידינו לסייע למטרות 

רבות, אך אין ספק שהתמיכה ב'ושמרת' הייתה גולת הכותרת של מאמצי הסיוע שלנו.

מעטים המקרים בהם יכולים מעטים לייצר שינוי משמעותי וחשוב כל כך, בזמן קצר כל כך. 

'ושמרת' עשה בדיוק את זה. הזיהוי הנכון של הצורך המתהווה ביחידות הגריאטריות ובבתי 

האבות בישראל – זמן רב לפני שהנושא הפך להיות אחד מהסמלים המובהקים יותר של 

התקופה – ההתגייסות המהירה של טובי האנשים לתחומים השונים הנגזרים מהמשימה, 

הביצוע המופתי של הארגונים הרבים שנטלו חלק במיזם – כל אלו הפכו את היוזמה של רוני 

דואק, 'ציונות 2000' ו'שיתופים' למבצע לאומי מהמעלה הראשונה.

שמחתי לקבל לאורך התקופה את העדכונים השוטפים על התקדמות המבצע, ובמיוחד 

התרגשתי מהתמונות שהראו את דור המייסדים שלנו מקבל תמיכה והגנה נדרשים בתקופה 

שבה אלו נדרשו כל כך. העובדים שלנו, אלו שהחליטו להתגייס לטובת המבצע תוך 24 שעות 

מאז שרוני הביא אותו לפתחנו, היו גאים להשתתף במשימה הזו באופן ובזמן שבו הוא בוצע. 

אך טבעי היה שמרגע שמדינת ישראל החליטה לייצר תוכנית לאומית לטיפול בבתי האבות 

ובמוסדות הגריאטריים – המודל עליו התבססו היה המודל של 'ושמרת'. 

בשם עובדות ועובדי צ'ק-פוינט, אני מבקש להודות לכל הנפשות הפועלות במבצע. למי שהגה, 

מי שדחף, מי שיישם ומי שעמל על כל מארז ורכישה, מי שהגיע לכל אותן מאות נקודות ברחבי 

הארץ ולכל מי שזכה לשמור על הזקנים ועל הצוותים שמטפלים ומסייעים להם. תודה גדולה 

לרוני ששוב מוכיח עד כמה מחויבות אישית, מנהיגות ויכולת רתימה עושות את כל ההבדל. 

בדרך כלל קשה לדעת בזמן אמת את המשקל האמיתי של כל פעולה בה נוקטים במהלך משבר, 

אולם כאן ברור לכל שהתרומה של 'שמרת' לשמירה על אחת מהחוליות החלשות במשבר 

הקורונה הייתה משמעותית ומצילת חיים. לא שמרתם רק על ההורים או הסבים והסבתות 

שלנו, שמרתם הלכה למעשה על המדינה כולה.

כולנו מקווים שלא נצטרך עוד להידרש למצבים קשים שמחייבים פעולות מהירות ומקיפות 

מעין אלו, אולם הידיעה שיש בישראל אנשים כמוכם, שיודעים לחשוב רחוק ולהוציא אל הפועל 

שיתופי פעולה חשובים שכאלה, מחזקת ונוסכת ביטחון בכולנו.

היו ברוכים. 

 גיל שויד

מייסד ומנכ"ל חברת צ'ק-פוינט
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The Scheinberg Relief Fund, established by businessman and philanthropist Mark 

Scheinberg, and his family, was connected to VeShemarta in March 2020, just after 

the Covid-19 pandemic hit Israel and the rest of the world. Like many of the Fund’s 

recipients, the relationship with VeShemarta came about through the Fund’s network 

of trusted partners who connected us to Ronnie Douek and his incredible team.

One of the main funding categories of the Scheinberg Relief Fund is the Elderly. 

People over the age of 70 fall within the high-risk category and therefore need to 

be particularly shielded against the dangers of Covid-19. This underserved sector of 

society has been severely hit both physically and mentally by this health emergency 

across the world. The Fund’s efforts in this area are focused on providing protection, 

comfort and care throughout these lonely times of isolation. 

The VeShemarta team recognised that immediate measures needed to be taken to 

prevent an outbreak of Covid-19 in care facilities for seniors in Israel which made 

them a natural partner for the Fund to support and work with.

We were proud to be an early anchor donor to VeShemarta which enabled the 

campaign to get off the ground quickly. With this support, for three critical months, 

VeShemarta were able to provide 12,000 medical and caretaking staff with full PPE 

equipment including masks, gowns, gloves and hand disinfectant.

This early action also inspired other philanthropic bodies to donate to the initiative, 

such as The Welfare Ministry's Legacy Foundation, and The Rothschild Foundation. As 

a result, the project was expanded to additional channels such as emotional support 

for staff, including training for administrators and increased social interaction to 

help relieve loneliness for care home residents. This included providing 1,000 smart 

tablets and handheld devices to facilitate contact between residents and their families.

One of the Scheinberg Relief Fund’s guiding principles is to lend our support where 

we can have the greatest impact and so we were particularly pleased to support 

VeShemarta and their emergency campaign as an important part of the national 

effort to meet this urgent challenge. 

VeShemarta and The Scheinberg Relief Fund VeShemarta and The Scheinberg Relief Fund 

עם פרוץ מגפת הקורונה, לא עבר זמן רב, והתבשרתי על ידי מנכ"ל משרדנו על האפשרות 

לשיתוף פעולה עם מפעלו הנרחב של מר רוני דואק. אין לי ספק, שטלפון זה הגיע בזמן שכן 

מגפת הקורונה זימנה לנו מצבים שלא היינו מורגלים אליהם. הדאגה לאזרח הוותיק קיבלה 

משמעות ותפנית שונה, תוך חשש אמיתי לשלומם ודאגה מיוחדת למצב בריאותם של האזרחים 

הוותיקים, בעיקר עם ההכרזה שמדובר באוכלוסייה פגיעה.

אני חייבת להודות, שתחילה עוד חלמתי ששיתוף הפעולה יאפשר לנו להרחיב מענים לאזרחים 

ותיקים בקהילה, אך הבחירה בבתי אבות הוכיחה עצמה כחשובה. שיתוף הפעולה עם מבצע, 

שטבע את השם 'ושמרת', סייע לנו רבות במענה למניעת הידבקות נרחבת בווירוס הקורונה, 

בבתי אבות ובדיורים מוגנים שהם באחריות משרדנו, ובכך הבאנו למניעת תחלואה קשה 

ומוות מקרב הדיירים במוסדות הללו.

הוגדרה מטרה משותפת שהובילה לתיאום ושיתוף פעולה בינינו שבאו לידי ביטוי, בין היתר, 

בהצבת מפקח מטעמנו בעבודה עם מטה 'ושמרת' בחמ"ל משותף בהתאם לתפיסת האגף, 

לקיום שיתופי פעולה חוץ ארגוניים לקידום השירותים והערכים שבהם אנו מאמינים ואמונים. 

אציין ששיתוף פעולה זה אף סייע בהגברת שיתוף הפעולה עם משרד הבריאות במסגרת 

נוכחותנו במטה 'מגן אבות ואימהות'.

מבצע 'ושמרת' הדגים הלכה למעשה את האמרה כי "חוסנה של חברה נמדד ביחסה לחלשים 

בה" ופעילות 'שיתופים', 'ציונות 2000' ו'הקרן למיזמים לאומיים' מוכיחה שוב את המקום 

המשמעותי והחשוב של ארגונים חברתיים בפעילות למען החברה הישראלית. אני רואה במבצע 

'ושמרת' אבן פינה לשיתוף פעולה בין מגזרי מתמשך לטובת האזרחים הוותיקים בישראל.

בהזדמנות זו, אני מבקשת להודות למנכ"ל משרד הרווחה – ד"ר אביגדור קפלן על הראייה 

הרחבה, על האחריות, על הרגישות לאוכלוסייה ועל השידוך עם פועלו של מר רוני דואק. 

תודה מיוחדת גם למר שמעון שי שלום גז – מנהל תחום באגף על תרומתו הייחודית במסגרת 

מבצע 'ושמרת'.

אני מבקשת להודות גם לשופטת (לשעבר) עו"ד שולמית דותן, יו"ר הוועדה הציבורית לקביעת 

ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה, לעו"ד סיגל יעקבי האפוטרופסה הכללית ולעובדיה 

במשרד האפוטרופוס הכללי על אישור התרומה המיידית למניעת ההידבקות בקרב אזרחים 

ותיקים, והעברתה לתמיכה במבצע זה.

תודה מיוחדת למר רוני דואק על הרגישות, היוזמה והמשאבים המיוחדים שהעמיד לטובת 

המבצע. תודה לעובדים – המנהיגים, מר שלמה דושי ורונן גלשטיין על המחויבות, החריצות 

והיכולת להוציא לפועל סיוע משמעותי בפרק זמן קצר ומיידי. תודה לכל יתר העובדים בארגון 

ובמבצע, ובעיקר תודה ענקית למתנדבים, שעבדו יומם וליל - מי ייתן וירבו כמוכם בישראל.

 ציפי נחשון גליק

מנהלת אגף בכיר לאזרחים ותיקים, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

ציפי נחשון גליק

מנהלת אגף בכיר לאזרחים ותיקים, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
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באפוטרופוס הכללי מתנהל הקדש ציבורי על שם ד"ר מריה רוסי אסכולי ז"ל, רופאה פסיכיאטרית 

יהודייה איטלקייה שהועידה את עיזבונה למדינת ישראל למטרות רווחה, בריאות, חינוך ועוד. 

נאמני ההקדש הם האפוטרופסה הכללית, ד"ר ליזה דואק, יו"ר ההקדש, פרופ' פנחס נמט, גב' 

זהבה לניאדו סמנכ"לית הטכניון, ועו"ד בנימין לזר. 

נאמני ההקדש ייעדו במשך השנים כספים לפרויקטים חשובים ביותר בחקר הסרטן, פסיכיאטריה, 

בתי אבות, ילדים עם צרכים מיוחדים במצב קשה, מוסדות נוער ועוד, תחומים שנגעו לליבה 

של ד"ר אסכולי היקרה. 

עם פרוץ מגפת הקורונה ובמיוחד עם היוודע היקף הפגיעה באוכלוסיית הזקנים המתגוררת 

בבתי אבות, לא היססו נאמני ההקדש להירתם לעזרה והחליטו פה אחד להקצות סך של 1.5 

מליון ₪ מכספי ההקדש לטובת מניעת התחלואה בקורונה בבתי האבות בקרב האוכלוסייה 

הרגישה ביותר למחלה במסגרת מבצע 'ושמרת' ו'מגן אבות ואימהות' המשותף לעמותת 

'שיתופים' ולמשרד הבריאות. 

בטוחנו שד"ר מריה רוסי אסכולי הייתה שמחה מאוד להיווכח שאותם כספים שתרמה למדינה 

שימשו ומשמשים לחיטוי ומיגון בתי האבות. אכן צמצמו את התחלואה וכי בזכותה ניצלו חייהם 

של דיירים ואנשי צוות בבתי האבות.

 עורכת דין סיגל יעקבי 

 האפוטרופסה הכללית, הממונה על הליכי חדלות פירעון והממונה על הירושה 

במשרד המשפטים, בשם נאמני הקרן על שם ד"ר מריה רוסי אסכולי ז"ל

משנכנסתי לתפקידי כמנהל התוכנית הלאומית להגנה על דיירי מוסדות בגיל השלישי 'מגן 

אבות ואימהות' אחד ממפגשיי הראשונים היה עם מטה מבצע 'ושמרת', במטרה ללמוד על 

הפעילות שמבצעים ולהדק את שיתוף הפעולה בין 'מגן אבות ואימהות' לפעילות המתמשכת 

בשטח ולניסיון שכבר נצבר במבצע 'ושמרת'.

בין קודמי בתפקיד, פרופ' רוני גמזו, לבין מבצע 'ושמרת' התקיים שיתוף פעולה הדוק והיה 

זה אך טבעי שהוא יימשך ואף יתהדק עוד יותר. 

שיתוף הפעולה וההפריה ההדדית באו לידי ביטוי במפגשי תכנון ולמידה שבועיים, שיח יומי 

ושוטף בנוגע לפערים, אתגרים ומענים וכן סיוע של 'ושמרת' באמצעים, ערכות התפרצות, 

הדרכות, כוח אדם במוסדות שבהם ארעה התפרצות, מחקר, ואף בסיוע בכוח אדם למטה 'מגן 

אבות ואימהות' ובנושאים מגוונים אחרים.

אני סבור שלשיתוף פעולה בין משרדי הבריאות והרווחה לבין מבצע 'ושמרת' כמו גם עם ארגונים 

חברתיים אחרים חשיבות רבה במצבי חירום בכלל ולמול אתגרי הקורונה בפרט.

המאבק במגפה רחוק מסיום, אך התשתית, הכלים, שיטות הפעולה, שיתופי הפעולה והתובנות 

שהתגבשו משמשים את מטה 'מגן אבות ואימהות' גם היום והם נדבך חשוב במאמץ להגן על 

אוכלוסיית הזקנים במוסדות.

בנימה אישית - מדינת ישראל כולה חווה זמנים קשים המלווים בחרדות לבריאות האישית, 

לבריאות יקירנו, עם חששות כלכליים ועתיד מעורפל שמשכו לא ברור. כל אלו מחייבים אותנו 

להתאחד ולהשקיע את כל כוחותינו בתמיכה זה בזה. 

מבצע 'ושמרת' מבטא בתוכו את כל הטוב שיש בחברה הישראלית. את רוח ההתנדבות, את 

הרצון לתת ואת הכוח האמיתי של היוזמה והמקוריות הטמון בכולנו.

אנו נמשיך בשיתוף הפעולה הפורה בין הארגונים גם בשנה הקרובה, למען חוסנה של החברה 

הישראלית.

 פרופ' נמרוד מימון

ראש תוכנית 'מגן אבות ואימהות', התוכנית הלאומית למתן מענה להגנה על דיירי מוסדות 

הגיל השלישי, משרד הבריאות. 
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בתחילת חודש מרץ, כשהחלה בישראל לחלחל משמעות מגפת הקורונה בכלל ועל הזקנים 

בפרט, פנה אליי דושי וסיפר לי על כוונתו של רוני דואק להוביל מהלך משמעותי בתחום הזקנה 

באמצעות שותפות בין 'שיתופים', 'ציונות 2000' ו'הקרן למיזמים לאומיים', ושהם מתלבטים 

בין מספר כיווני פעולה. 

כמי שנמצא עמוק בעולם הזקנה בישראל בשנים האחרונות, ולאחר שהזדעזעתי ממה שקרה 

בתחילת המשבר במספר מדינות אחרות, המלצתי לקיים מהלך משמעותי להגנה על מוסדות 

סיעודיים לזקנים. לאחר מספר ימים הודיעו לי דושי ורונן על ההחלטה לקיים מבצע לסיוע 

למוסדות גריאטריים לזקנים שייקרא 'ושמרת'.

עצם הכניסה לנושא, מהירות התגובה ויעילות המענים, יצרה לדעתי אימפקט משמעותי על 

המוסדות לזקנים במדינת ישראל, סייעה למנהלי המוסדות לשפר את עבודתם, הקנתה ביטחון 

רב למערכות השונות ויצרה פלטפורמה טובה לארגונים נוספים לתרום מיכולתם למוסדות 

לצלוח את המשבר בצורה טובה יותר.

בג'וינט-אשל הסטנו מתחילת המשבר חלק גדול ממאמצי הפיתוח וההכשרה שלנו לסייע 

לרשויות ולארגונים במדינה להתמודד עם המשבר ולתרום מניסיוננו במקומות שיש לנו בהם 

ערכים מקצועיים מוספים. בתיאום טוב מאוד ומתמשך עם מנהלת המבצע, סייענו ואנו עדיין 

מסייעים בהקניית ידע לאנשי המקצוע במוסדות (מנהלים, אחיות, עובדים סוציאליים, מרפאות 

בעיסוק, מקדמות תעסוקה ועוד), בהפקה ובהפצה של חומרים מקצועיים, בתיאום ובגישור 

מול רשויות המדינה, בקמפיין להעצמת המטפלות, ולאחרונה בהתלבטות על היום שאחרי.

באמירה אישית אני רוצה להוסיף שאותי זה מרגש לראות אנשים טובים התורמים מיכולתם, 

מהונם וממרצם לאוכלוסיות פגיעות במדינה ישראל, ושפועלים במקצועיות ובמהירות לשם כך. 

מבצע 'ושמרת' תרם לדעתי להצלת חיי זקנים רבים במוסדות, העניק תמיכה חשובה למנהלים 

ולאנשי המקצוע במוסדות, העלה את המודעות לחשיבות הנושא בקרב הציבור ומובילי דעה 

בישראל. ועל כך, יש לי הערכה רבה לכל מי שיש לו חלק במבצע. 

 יוסי היימן 

מנכ"ל ג'וינט-אשל

אחד האתגרים הגדולים של מגפת הקורונה היה ההגנה על האוכלוסייה המבוגרת ובמיוחד 

על דיירי בתי האבות.

'ושמרת' אשר קמה ממש בתחילת המגפה זיהתה נושא זה כנושא מרכזי הרבה לפני שגופים 

אחרים ממלכתיים או התנדבותיים איתרו זאת.

אולם לא מדובר רק בזיהוי. מייד מהיום הראשון של ההקמה התחיל רצף של פעולות סיוע, 

הדרכה והגנה על אוכלוסיית בתי האבות.

במסגרת זאת נעשתה גם פנייה אליי כמנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה מתוך כוונה לסייע 

בתגבור כוח אדם לבתי האבות מתוך אוכלוסיית הזרים בישראל.

גם כאן איתור הבעיה היה מיידי וגם ההצעה לפתרונות.

בתמיכת שר הפנים, אריה דרעי, החלטנו בהמשך לפניית 'ושמרת' לא לבצע אכיפה על שוהים 

בלתי חוקיים בבתי האבות.

להחלטה זו נתנו פומבי בכל ערוצי התקשורת, ולשביעות רצוננו אכן הייתה היענות של עובדים 

אשר סייעו מאוד לבתי האבות.

'ושמרת' מבית מדרשו ובהנהגתו של רוני דואק הוא דוגמה לפעולה פילנתרופית מקצועית, 

ממוקדת, אפקטיבית ונדיבה שהייתה לה השפעה רבה בזמן אמת.

 פרופ' שלמה מור יוסף

מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה
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תנועת 'אחריי!' קמה לפני 23 שנה. הרעיון המרכזי ב'אחריי!' הוא פיתוח מנהיגות צעירה ומתן 

הזדמנות לכל אחד ואחת מהחניכים שלנו לטובת מימוש הפוטנציאל האדיר הטמון בהם. הערכים 

המנחים את העשייה שלנו הם אחריות אישית וקבוצתית, מעורבות חברתית ונתינה, מנהיגות, 

יוזמה והובלה, חיזוק השייכות והזהות הישראלית, כבוד האדם וקבלת האחר וחינוך לסובלנות, 

למידה והרחבת אופקים. עם השנים 'אחריי!' הרחיבה את הפעילות והעמיקה את העשייה. כיום 

הארגון מפעיל מדי שנה מעל 350 מסגרות פעילות בשלושה תחומי עשייה - תחום נוער ובו 

8,000 חניכים בכל שנה, תחום מנהיגות ובו 10 מכינות ו-10 קומונות שנת שירות ותחום שלישי 

- תנועת בוגרים אשר מתרכזת בפיתוח קריירה והשפעה חברתית של 50,000 בוגריי 'אחריי!'

התפרצות נגיף הקורונה הביאה בחובה משברים רבים, אך בתוכה גם הזדמנויות רבות לעשייה. 

התגובה הראשונית שלנו כארגון הייתה החלטה עקרונית שעלינו להיות שותפים פעילים 

במאמץ הלאומי והאזרחי אל מול המשבר שבפתח.

למעשה, בן לילה הפכנו את כלל הארגון – כל הקבוצות, כל החניכים וכל אנשי הצוות - לארגון 

חירום וסיוע לאומי. מהר מאוד חברנו למספר מאמצים לאומיים כדי להביא לידי ביטוי את 

היכולות והרוח שלנו, דווקא בשעה קשה זו.

אחד המיזמים המשמעותיים ביותר שזכינו להיות שותפים בו הוא מיזם 'ושמרת'. הקשר נוצר 

באופן טבעי. התחברנו מייד לרעיון והרגשנו שזהו צו השעה לסייע לסבים ולסבתות של כולנו 

הנמצאים תחת סיכון מוגבר.

הנכס הגדול של 'אחריי!' בכלל, ובפרט במהלך המיזם של 'ושמרת' זה האנשים - מדריכים ואנשי 

צוות נוספים, מכל גֹוֵני החברה הישראלית, שמונעים מתשוקה לשנות, להשפיע ולהפוך את 

המדינה למקום טוב יותר. לכן הערך המוסף המשמעותי ביותר שהביאה 'אחריי!' לשותפות הוא 

הון אנושי איכותי, רתום אכפתי וגמיש, שיכל בלוח זמנים קצר להגיע לכל המוסדות הגריאטריים 

בארץ, ללוות, להדריך ולסייע, כדי שלא יישארו לבד במהלך התקופה המאתגרת הזו.

 אמיר סטורגו 

מנכ"ל תנועת 'אחריי!' 

בתחילת המבצע, כשהוחלט להתמקד בבתי אבות, נוצר קשר עם העמותה ומייד הצטרפתי 

וחתמתי קבע, בשלב שעוד היו רק שלושה רכבים בחנייה. התרומה הבולטת שלנו למבצע 

הייתה ידע בעולם הגריאטריה שסייעה בקבלת החלטות גורליות. אחת ההחלטות הראשונות 

שהתקבלה בהמלצתנו הייתה להתמקד בסיוע ספציפי בבתי החולים הגריאטריים בתוך 

מוסדות בתי האבות.

ככל שהמבצע התקדם תמכנו בכל אחד מראשי הזירות בעיקר בחיבור לשטח. כשהמשלוח 

הראשון של ציוד הגיע ומנהלי המוסדות ראו שאכן מדובר במבצע אמיתי, נוצר אימון וקשר 

משמעותי מאוד, וקיבלנו הכרה מצד המוסדות וגם מגופים ממשלתיים. כך יכולנו להיכנס ביתר 

עוצמה עם מענים נוספים ולא רק ציוד מיגון. לא מובן מאליו שמנהל מוסד יכניס אליו מישהו 

חיצוני, בטח לא בשעת חירום. 

זה המקום לציין שכמנכ"ל העמותה לגריאטריה כבר בסוף פברואר פניתי למשרד הבריאות 

בעניין הקורונה, כתבתי מכתבים נוקבים וקבעתי פגישות עם בכירים במשרד בקריאה לעזרה 

בציוד ולהנחיות מסודרות. לא קיבלתי מענה והמתח עלה נוכח התפשטות המגפה, התסכול היה 

גדול בשל האחריות הכוללת על 7,000 דיירים שאין מענה עבורם. לעומת זאת, כבר מהחיבור 

הראשוני ל'ושמרת' דברים התחילו לזוז, ותוך זמן קצר אירע נס משמיים! גובשו נהלים ברורים, 

סופק ציוד ושופר החוסן לעובדים, כל זאת לצד מחשבה מעמיקה ומשותפת. את המעבר הדרמטי 

שהרגשתי מתסכול לרווחה גדולה הרגישו גם המוסדות הצוותים ובעיקר הדיירים היקרים. 

מבקש להודות בראש ובראשונה למנהלי המוסדות ולצוותים המטפלים שעמדו בחזית ועשו 

לילות כימים, בשקט, בענווה וללא תהילה. לחברי ועד העמותה לגריאטריה – מתנדבים כולם, 

אשר פועלים ללא לאות כדי לשפר את המציאות לעשרות אלפי זקנים בישראל. 

 ערן שמואלי 

מנכ"ל העמותה לגריאטריה



 מבצע 'ושמרת' 
על פני ציר הזמן
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"למבצע 'ושמרת' נחשפנו לראשונה כשבוע-שבועיים לאחר פרוץ הקורונה, בימים הראשונים 

של הקמת החמ"ל בבית יהושע. בשיחת טלפון משותפת בין רוני עוזרי, יו"ר א.ב.א ואנוכי עם 

רונן ודושי הוצגו לנו מתווה המיזם ואפיקי הפעילות ומייד הצטרפנו למבצע.

חשוב לציין שעם תחילת משבר הקורונה באמצע חודש מרץ, היה חוסר סדר מוחלט בענף, 

הנחיות רגולטוריות התחלפו מדי יום, לא היה ברור מי מנהל את האירוע ברמה הלאומית, בתי 

אבות ובתי דיור מוגן רכשו ציוד מיגון במחירים מופקעים ובתנאי חוסר ודאות מוחלטים. כאשר 

במקביל הגיעו דיווחים מחרידים מהעולם על כך שבתי אבות ודיורים מוגנים נמצאים במרכז 

הפגיעה של נגיף הקורונה, היה נראה כי ממשלת ישראל הזניחה אותם (כפי שהיה עוד טרם 

פרוץ משבר הקורונה).

באותה תקופת משבר פנו לא.ב.א הרבה גופי מתנדבים ויוזמות למיניהן לשיתוף פעולה אולם 

התרשמנו שמבצע 'ושמרת' כבר בתחילתו נראה היה בשל יותר, ממוקד ורציני מהרבה הצעות 

אחרות שקיבלנו לשיתוף פעולה. מספר ימים לאחר מכן החלטנו שא.ב.א תלווה את החמ"ל 

ותסייע בכל דבר. נחי כץ בתחילת הדרך היה נציג א.ב.א בחמ"ל עם כל קשיי הסגר והתנועה, 

ובהמשך הצטרף אליו אלון קלמן, חבר הנהלת א.ב.א ומנהל מרכז גריאטרי גיל-עד תל השומר, 

זאת עם ליווי וייעוץ של רוני עוזרי ומשה טולדו, מזכיר א.ב.א, החמ"ל בבית יהושע החל לקרום 

עור וגידים בצורה מהירה וזריזה. השתדלנו לתרום מהידע והניסיון שלנו כדי שהפעילות תהיה 

כמה שיותר אפקטיבית בסוגיות של חוסן הצוותים, חלוקת הציוד וטיוב המידע על בתי האבות 

והדיור המוגן, סיוע בסוגיות הדרכה, מידע, היערכות לגל שני ועוד.

אין ספק כי כיום בראייה לאחור ניתן לומר בצורה חד-משמעית כי למרות הפגיעה הקשה של 

הנגיף בבתי האבות (קרוב ל-50% מהנפטרים הם מבתי האבות), ללא פעילות 'ושמרת' היה 

מתרחש אסון בהיקפים עצומים בכלל בתי האבות והדיור המוגן. זאת לנוכח מחדלים רבים של 

המדינה שהתגלו בתקופת משבר הקורונה והתווספו למחדלי המדינה בענף בשנים האחרונות.

מבצע 'ושמרת' "נכנס בנעלי המדינה" בעת המשבר בתחומים רבים והציל את הענף מקריסה 

טוטלית. על כך מגיעות להם כל התודה וההערכה ממאות בתי אבות ודיורים מוגנים ברחבי 

הארץ, כ-50 אלף זקנים השוהים בהם ועשרות אלפי אנשי צוות".

 נחי כץ 

מנהל א.ב.א איגוד בתי אבות ודיור מוגן בישראל



12.4.20
9,415 חולים | 103 מתים

14.4.20
סגר והגבלות תנועה בכל הארץ בחג 
השני של פסח

15.4.20
מתחילה מגמת ירידה
במספר החולים

18.4.20
הממשלה מאשרת הקלות בסגר 
ופתיחה חלקית של מערכת החינוך

19.4.20
פרופ' גמזו ממליץ לרוה"מ כי שליש 
 מבדיקות הקורונה ייערכו 
בבתי האבות

19.4.20
 9,565 חולים | 172 מתים

20.4.20
הצגת התכנית הלאומית להגנה על 
דיירי מוסדות בגיל השלישי 'מגן 
אבות ואמהות' ואישורה על ידי 
הממשלה תוך אימוץ תקן הציוד 
וערכת ההדרכה של 'ושמרת'; 
וסיום תפקידו של פרופ' רוני גמזו 
כפרויקטור לתחום הטיפול
בבתי האבות

21.4.20
יום הזיכרון לשואה ולגבורה

26.4.20
מחלקות הקורונה בבתי החולים 
מתחילות להיסגר בשל מיעוט חולים

26.4.20
8,511 חולים | 201 מתים

28-29.4.20
יום הזיכרון, יום העצמאות, 
תחילת הרמדאן

29.4.20
הסרת המגבלות על התנועה 
ופעילויות מסחר ופנאי

3.5.20
6,227 חולים | 232 מתים

7.5.20
מינוי פרופ' נמרוד מימון לראש 
תכנית 'מגן אבות ואימהות'

10.5.20
4,795 חולים | 252 מתים

17.5.20
 פתיחת כל מוסדות הלימוד 
במערכת החינוך

17.5.20
השבעת ממשלה חדשה; יולי 
אדלשטיין מתמנה לשר הבריאות 
ואיציק שמולי מתמנה לשר העבודה, 
הרווחה והשירותים החברתיים

17.5.20
3,403 חולים | 272 מתים

24.5.20
2,285 חולים | 279 מתים

27.5.20
 מינוי פרופ' חזי לוי 
למנכ"ל משרד הבריאות

30.5.20
 החלה עליה במספר הנדבקים 
(תחילתו של הגל השני)

31.5.20
1,974 חולים | 285 מתים

 תחילתו של הגל השני בארץ עם 
 עליה במספר הנדבקים. מספר חולי 
הקורונה בעולם חוצה את רף ה-6 
מיליון. 370,000 איש נפטרו עד כה

5.6.20
 חוק הקורונה מובא לדיון 
בוועדת הכנסת לענייני חקיקה

6.6.20
2,415 חולים | 295 מתים

14.6.20
3,380 חולים | 300 מתים

21.6.20
משרד הבריאות מורה לבתי החולים 
להיערך לפתיחה מחודשת של 
מחלקות הקורונה

21.6.20
4,778 חולים | 306 מתים
המשך מגמת עלייה בתחלואה
ממוצע יומי של 200 נדבקים חדשים

28.6.20
3,636 חולים | 318 מתים 

1.7.20 
הגבלות מחודשות על התקהלות
לאור עלייה בתחלואה

 3.7.20
 ישראל חוצה את רף 1,000 
 מאובחנים ביום לראשונה 
מאז פרוץ המגיפה

חבירה לחמ"ל הייעודי לטיפול בבתי אבות   < 
(צוות רוני גמזו) וצירוף נציגות קבועה

מיזם 'אמץ דייר' מחבר מתנדבים לשיחות   < 
עם קשישים

התחלת סבב שני של חלוקת ציוד מיגון למוסדות  <

הכשרה למדריכי 'אחריי!' לקראת יציאה למוסדות   < 
עם ערכת ההדרכה

תיאום והידוק שיתוף פעולה עם פרופ' נמרוד מימון,  < 
ראש מטה אבות ואימהות הנכנס 

השלמת מתווה פעולה של 'ושמרת' לחורף 2020   < 
לקראת התפרצות נוספת בשילוב שפעת

חלוקת זרי פרחים לצוותי ודיירי המוסדות   < 
('חיוך מגביר חוסן')

פאנל מומחים בנושא בדידות הדייר למנהלי המוסדות  <

תחילת תהליך תכנון 'היום שאחרי' -   < 
מעבר לשיגרת קורונה במוסדות הגריאטריים

יום למידה משותף לצוות 'ושמרת' ונציגי   < 
 משרדי הבריאות, הרווחה, אשל ג'וינט, 

ארגוני הגג ומנהלי מוסדות

תחילת תהליך הטמעת עקרונות   < 
התנהגות מניעתית במוסדות

'ושמרת' מקבל תעודת הוקרה ממרכז השליטה   <
הלאומי למאבק בקורונה

איוש כ"א חסר במוסדות על בסיס מענקי השמה  <

חלוקת ערכות שי לצוותים במוסדות   < 
('טיפות של חוסן')

שבוע 4
 18-12 
באפריל

שבוע 9
23-17 במאי

שבוע 10
30-24 במאי

שבוע 11
 31 במאי-
6 ביוני

שבוע 12
13-7 ביוני

שבוע 13
20-14 ביוני

שבוע 14
27-21 ביוני

שבוע 15
 28 ביוני-
2 ביולי

שבוע 5
 25-19 
באפריל

שבוע 6
 26 באפריל-
2 במאי

שבוע 7
9-3 במאי

שבוע 8
16-10 במאי

התחלת הדרכות לצוותים במוסדות על ידי   < 
מתנדבי 'אחריי!'

הפצה של כרזות בנושא התנהגות מניעתית   < 
לצוותים ולמוסדות

אישור מודל השמת כוח אדם במימון 'ושמרת'  <

חלוקה ראשונה של טאבלטים ייעודיים לחיזוק החוסן  <

יציאה בקמפיין תקשורתי להעצמת הצוותים   < 
המטפלים במוסדות

תחילת יישום מענקי השמה   < 
לעידוד קליטת כ"א חסר במוסדות

התחלת סבב שלישי של חלוקת ציוד מיגון למוסדות  <

סיכום שלב א' של המבצע ומעבר ליישום מתווה   <
פעולה לשיפור המוכנות במוסדות בחורף 2020

העברת הנכסים והידע של 'ושמרת'   < 
ל'מגן אבות ואימהות'

יציאה לקמפיין תקשורתי רחב במטרה לשפר   < 
 את ההערכות הלאומית בבתי האבות לגל נוסף 

של התפרצויות במוסדות

התחלת גיבוש תו תקן לחיזוק איתנות המוסדות   < 
והחוסן של הדיירים

התנעת מחקר מאפייני התפרצות במוסדות   <
 ואפקטיביות 'ושמרת', בשיתוף מכון גרטנר, 

 משרד הבריאות ומשרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים

דיון ראשון של צוות תכנון אסטרטגי בנושא מודל   <
היציאה, שיפור המוכנות הלאומית להתפרצות 

נוספת והכנת הקרקע להגשת תו התקן

התנעת תהליך תחקור והפקת לקחים   < 
בשיתוף עם 'מגן אבות ואימהות'

השלמת סבב שלישי ואחרון של חלוקת ציוד   < 
מיגון למוסדות

להקת הנוער של תנועת הצופים 'קראוון'   < 
יוצאת לסיבוב הופעות במוסדות הגריאטריים

27.2.20
מתגלה מקרה ראשון של חולה 
קורונה בארץ

9.3.20
נפתחת מחלקת הקורונה הראשונה 
בישראל בביה"ח שערי צדק

11.3.20
נאסרים ביקורים בבתי אבות

12.3.20
רה"מ מודיע על סגירת מערכת החינוך 
(לא כולל גני ילדים וחינוך מיוחד)

19.3.20
הממשלה מטילה מגבלות על תנועה, 
פנאי ומסחר

20.3.20
מקרה מוות ראשון מקורונה בארץ 
(דייר בבית אבות)

22.3.20
1,033 חולים | 1 מתים

25.3.20
החרפת המגבלות: נאסרה תנועה 
מעל ל-100 מ׳ מהבית

29.3.20
 ידיעה ראשונה על התפרצות 
בבית אבות 

29.3.20
4,100 חולים | 15 מתים

30.3.20
הקמת מרכז שליטה לאומי בבית 
החולים שיבא ע"י מערכת הביטחון 
באיוש המוסד, סיירת מטכ"ל, יחידות 
טכנולוגיות באגף המודיעין, המטה 
לביטחון לאומי ומשרד הבריאות

5.4.20
7,904 חולים | 49 מתים

* כרבע מהמתים (12) הינם דיירים 
בבתי אבות

8.4.20
ערב פסח

11.4.20
רוה"מ ממנה את מנכ"ל בית החולים 
איכילוב, פרופ' רוני גמזו לפרויקטור 
לתחום הטיפול בבתי האבות

 מתקבלת החלטה לצאת למבצע 

גיבוש מטרות ויעדים למבצע  <

הקמת זירות ואיוש הצוות  <

מיפוי המוסדות הגריאטריים,   < 
קביעת סדרי עדיפויות ויצירת תשתית מידע

גיבוש תקן לציוד מיגון ותחילת ביצוע רכש  <

הצטרפות ארגון 'אחריי!' עם 200 מתנדבים  <

הצטרפות נציגי משרד הבריאות ומשרד   < 
הרווחה לחמ"ל ושמרת

הקמת תא פניות ממוחשב  <

מידענות לטובת למידה מהעולם  <

הצטרפות 'ושמרת' למרכז השליטה הלאומי  <

התחלת חלוקת ציוד מיגון למוסדות  <

תדרוך ראשון למתנדבים לפני יציאה לשטח  <

גיבוש ערכת הדרכה להתנהגות מניעתית  <

גיבוש תכנית להגברת החוסן במוסדות  <

התנעת יוזמת 'אמץ מוסד' במגזר העסקי  <

מיפוי ראשוני של פערי כוח אדם במוסדות   < 
וגיבוש מענים ראשוניים

וובינר וייעוץ אישי לתמיכה ויעוץ ארגוני    < 
למנהלי מוסדות

השלמת חלוקת ציוד מיגון לכלל המוסדות   < 
לפני ערב החג

הפצה ראשונה של ערכת ההדרכה המקוונת    < 
לצוותים במוסדות

השמות ראשונות של עובדים במוסדות   < 
לצמצום פערי כ"א

19 במרץ

שבוע 1
28-22 במרץ

שבוע 2
 29 במרץ-
4 באפריל

שבוע 3
11-5 באפריל

מבצע 'ושמרת' על פני ציר הזמן
2020 מרץ עד יוני 

זירת חוסןזירת לוגיסטיקהמטה, תשתיות ואינטגרציה חולים/מתיםזירת כוח אדםזירת התנהגות מניעתית
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בפברואר 2020 הגיעה מגיפת הקורונה לישראל.

 הדאגה לבני ובנות הגיל השלישי הובילה להקמת מבצע 'ושמרת' שנועד לתת מענה לחוליה החלשה ביותר - 

דיירי המוסדות הגריאטריים.

היוזמה המהירה, רוח ההתנדבות, שיתוף הפעולה והתגייסותם המהירה של עמותות, בעלי עסקים, פילנתרופים, 

ואנשים פרטיים, שפעלו יחד עם נציגי משרד הבריאות ומשרד הרווחה, היו בין הגורמים המרכזיים להצלחת 

המבצע שחודשיו הראשונים מתוארים בחוברת זו.   

החשיבה האסטרטגית מאחורי המבצע מפורטת שלב אחרי שלב על ציר הזמן, לצד עקרונות הפעולה שגובשו ברוח 

מודל קולקטיב אימפקט. כל זאת במטרה לאפשר למידה אישית וארגונית בנוגע לשאלה כיצד להתמודד עם בעיות 

חברתיות מורכבות, באמצעות פעולה משותפת המשלבת בעלי עניין מכל המגזרים?




