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רקע
החל מדצמבר 2019 החלה להתפשט בעולם מגפת ה-COVID-19 ]1[. במהלך 2020, בחודשים 
אוגוסט וספטמבר, הכמות הכללית של החולים במחלה בישראל גדלה מאוד, ובמהלך חודש 
ספטמבר נצפתה עלייה משמעותית בחולים הבינוניים והקשים אשר הגיעה לכ-900 חולים 
להיערך  הבריאות  מערכת  את  בישראל  המדיני  הדרג  הנחה  בתחלואה,  העלייה  לאור   .]2[

לאשפוז של כ-1,500 חולי קורונה ]3[.
כחלק מההיערכות, ב-29.09.20 הונחה צה"ל לפתוח במבצע "שבט אחים" – להקים ולהפעיל 
מחלקה צבאית לטיפול בחולים בקריה הרפואית רמב"ם. המשימה ניתנה לצבא ולחיל הרפואה 
האזרחית  במערכת  הרפואה  אנשי  על  נמנים  אינם  הצבאיים  הרפואה  וכוחות  היות  בפרט, 
ומייצרים עתודה רפואית מבלי לפגוע בשירותי הרפואה האחרים הניתנים לאוכלוסיית ישראל 
יורחב  כך  ועל  נפגע,  צה"ל  למשרתי  הניתן  הרפואי  המענה  זה  ממהלך  שכתוצאה  אף  )על 
בהמשך(. בנוסף לכך, צה"ל הינו גוף משימתי וגמיש המסוגל להקים ולהפעיל צוות רפואי על 

פי פקודה ובלוחות זמנים קצרים. 
הדרג  הנחיית  טרם  וכשבועיים  הואיל  המשימה  לביצוע  נבחרה  רמב"ם  הרפואית  הקריה 
המדיני, החלה להפעיל מתחם גדול המונה 770 מיטות לאשפוז חולי COVID-19 במתחם תת 
יועד לשימוש בעת מלחמה. זאת ועוד, הקריה הרפואית רמב"ם הינה  קרקעי אשר במקורו 
מרכז רפואי שלישוני, מנוסה בטיפול בחולי COVID-19 ובינו לבין צה"ל וחיל הרפואה קיימת 

היסטוריה ארוכת שנים של שיתוף פעולה מקצועי שביסס יחסי אמון מצוינים. 
 COVID-19 נקבע כי בשלב ראשון, צה"ל יקים בקריה הרפואית רמב"ם מחלקה לטיפול בחולי
המונה 40 מיטות, ויהיה מוכן להקמתה של מחלקה נוספת המונה גם היא 40 מיטות. מדובר 
הציגה  ואשר  בישראל  צה"ל  ידי  על  בוצעה  טרם  אשר  תקדימית  לאומית  במשימה  היה 
  COVID-19 אתגרים שונים ומשמעותיים כגון: צוות רפואי צבאי אשר אינו רגיל לעבוד עם חולי

מאושפזים ומחלות רקע שונות, עבודת אנשי צבא בשילוב אזרחים ועוד. 

אל"ם ד"ר ארז קרפ ]1[,

סא"ל ד"ר אריאל פורר ]1[,

סא"ל ד"ר אבי בנוב ]1[,

סא"ל פרופ' גלעד טוויג ]1[,

רס"ן ד"ר דודי סגל ]1[,

רס"ן גב' קטי בורלק ]1[,

ד"ר מיכאל הלברטל ]2[,

אל"ם ד"ר נעם פינק ]1[,

תא"ל פרופ' אלון גלזברג ]1[.

]1[ חיל הרפואה, צה"ל.

]2[ הקריה הרפואית רמב"ם.

תודות:

צוות "שבט אחים".

צוות הנהלת הקריה הרפואית 
רמב"ם.

ד"ר ח'תאם חוסיין, ד"ר גדעון 
ברגר, ד"ר עמי נויברגר, ד"ר 
אייל פוקס – האגף הפנימי 

בקריה הרפואית רמב"ם.

רס"ן מרגריטה ממדוב ורס"ן 
הילה רונן – אחיות אחראיות 

במחלקות במבצע "שבט 
אחים".

סא"ל שרית שיף ורס"ן נעמה 
עוז מאייר – מדעי ההתנהגות 

אט"ל וחיל הרפואה.

מבצע "שבט אחים" – הקמתה והפעלתה 
 COVID-19 של מחלקת אשפוז צבאית לחולי

בקריה הרפואית רמב"ם

הקמת המחלקה
על מנת להכשיר את הקרקע מבחינה משפטית, נחתם הסכם בין הקריה הרפואית רמב"ם 
ובין משרד הבטחון, כלל אנשי הצוות נקלטו כעובדי המרכז הרפואי, והעבודה כולה התבצעה 

בניהול צבאי, אך בכפוף לנהלים, לבקרה ולסטנדרטים של הקריה הרפואית רמב"ם. 
אנשי הצוות הרפואי הצבאיים במשימה היו על טהרת הכוחות הסדירים בצה"ל כדי להימנע 
מפגיעה בשירותי רפואה במרכזים רפואיים אחרים על ידי זימונם של אנשי מילואים. יוצאי 
דופן היו חובשים וקציני ארגון רפואה, אשר אינם מועסקים במערכת הבריאות האזרחית. בעלי 
התפקידים נבחרו מכלל הפיקודים והזרועות בצה"ל, אמנם תוך איזון בין היחידות השונות 
והפחתה מדודה ומבוקרת כך שניתן יהיה להמשיך ולספק שירותי רפואה תקינים ביחידות 
ברפואה  מומחים  רופאים,  קצינים,  מונו  המחלקות  והנהלת  המבצע  בראש  השונות.  צה"ל 
משפחה,  ברפואת  או  פנימית  ברפואה  מומחים  בכירים  רופאים  הוצבו  ובמחלקות  פנימית, 
הרדמה או רפואה דחופה. כמנהלת הסיעוד של המבצע, נקבעה אחות בכירה בוגרת קורס 
על בסיסי בטיפול נמרץ, וכאחיות האחראיות במחלקות נבחרו אחיות בכירות בוגרות קורסים 

על בסיסיים בטיפול נמרץ. 

מילות מפתח:

COVID-19, צה"ל, חיל 
הרפואה, הקריה הרפואית 

רמב"ם, אנשי רפואה צבאיים, 
שבט אחים.
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ב-2.10.2020 נקלטו אנשי הצוות הצבאיים בשתי המחלקות, 
המיועדים לקריה הרפואית רמב"ם. ב-4.10.2020 הוחל שבוע 
מפורט  תדריך  כללו  הראשונים  היומיים  לצוותים;  ההכשרה 
לכל צוות, הרצאות עיוניות ועדכונים על מהלך המחלה וניהול 
חולים עם COVID-19. הרצאות אלו נתנו מפי רופאים מומחים 
של הקריה הרפואית רמב"ם אשר עסקו בנושא זה בחודשים 
האחרונים. כמו כן במהלך יומיים אלה דאגו לחשוף את הצוותים 
ולנהלי העבודה של  לסביבת העבודה במתחם התת קרקעי 
הצבאי  הצוות  אנשי  הצטרפו  השבוע,  בהמשך  החולים.  בית 
למחלקות פנימיות "רגילות", מתוך מטרה להעמיק את ההיכרות 

עם המערכות והנהלים השונים בבית החולים.

לוו בחניכה אישית של רופאים בכירים, לרבות  ימי ההכשרה 
במקביל  במרכז.  הפנימית  החטיבה  ומנהל  מחלקות  מנהלי 
ייעודיות  סדנאות  התקיימו  במחלקות,  הקלינית  לעבודה 
מקרים,  דיוני  הרפואיים,  הצוותים  של  והקמתם  לגיבושם 
מחלקת  המדמה  במחלקה  עבודה  של  וסימולציה  סדנאות 

COVID-19, וכן תרגול טיפול במצבי חירום רפואיים.

ללא  במודל  הסתיימה  והתשתיות  הצוותים  הכנות  מסכת 
חולים, שבו בוצעה הדמיה של טיפול ומעקב אחרי חולים על 
סיומו  עם  חולים.  לקבלת  המחלקה  כשירות  את  לוודא  מנת 
במחלקות  לעבודה  הצוות  אנשי  הצטרפו  ההכנה,  שבוע  של 
ה-COVID-19 האזרחיות של הקריה הרפואית רמב"ם. במקביל 
ללמידה ולהקמת הצוותים, הושלמה בניית התשתית ואספקת 

הציוד הרפואי הנדרש להפעלת המחלקה. 

עבודת המחלקה הצבאית
מיום קבלת הפקודה, התקיים טקס  ימים  ב-11.10.20, עשרה 
חנוכת המחלקה הצבאית בנוכחות שר הבטחון, שר הבריאות, 
הטקס  בסיום  בצבא.  ומפקדים  הבריאות  ממשרד  בכירים 

נקלטו החולים הראשונים במחלקה. 

עבודת המחלקה הצבאית אפשרה לנהל את משאבי הרפואה 
התאפשרה  יחסית.  ברווחה  רמב"ם  הרפואית  הקריה  של 
שוחרר  אשר  צוות  )בזכות  נוספים  ניתוח  חדרי  של  פתיחתם 
הוקדשה  אשר  פנימית  מחלקה   ,)COVID-19 בחולי  מהטיפול 
לטיפול בחולי COVID-19 חזרה לטפל בחולים אחרים וכתוצאה 

מכך הופחת העומס הכללי על המערכת. 

הדרגתית  ירידה  נצפתה  הצבאית,  המחלקה  עבודת  במהלך 
המחלקה  נסגרה  וב-5.11.20  המאושפזים  החולים  בכמות 

אחים"  "שבט  במבצע  א'  שלב  הסתיים  זו  בנקודה  הצבאית. 
והמבצע עבר לשלב ב'.

בארבעת השבועות בהם פעלה המחלקה הצבאית טופלו בה 
53 חולים. גילם הממוצע של המטופלים היה 63 )בטווח של 
99-15 שנים(, 40% מתוכם היו במצב קשה בקבלתם למחלקה 
לטיפול  נזקקו   74% אשפוזם  במהלך  בינוני.  במצב  ו-31% 
טופלו   Remdesivir, 67%-ב טופלו  מהחולים   36% בחמצן, 

בדקסמטזון ו-82% טופלו בנוגדי קרישה.

נצפתה תמותה של 6% מהחולים,  עבודת המחלקה  במהלך 
4% מהחולים הועברו לטיפול נמרץ ו-90% מהחולים שוחררו 

לביתם, לבית אבות או למוסד שיקומי. 

ישיבות  התקיימו  במחלקה,  והטיפול  העבודה  משגרת  כחלק 
בוקר וישיבות ערב מחלקתיות, נערכו דיוני מקרים רב מערכיים, 
למידה ותחקור. כל אלה נעשו לצד תהליכים שונים של בקרת 
הקריה  של  וההנהלה  הצוות  אנשי  ידי  על  שבוצעו  איכות 

הרפואית רמב"ם. 

סיכום
והירידה  המאושפזים  החולים  בכמות  הירידה  לאור  כאמור, 
הכללית בתחלואה בישראל, נסגרה המחלקה הצבאית. אולם, 
מתוך הבנה כי קיימת סבירות גבוהה לעלייה נוספת בתחלואה 
מחלקה  מחדש  להפעיל  היכולת  על  לשמור  מטרה  ומתוך 
במסגרת  כי  הוחלט  קצר,  בזמן  מחודש  מענה  ולתת  צבעית 
שלב ב' של מבצע "שבט אחים" תישמר הכשירות של הצוות 
הרפואי בטיפול בחולי COVID-19, על ידי קיום מערך משמרות 

במחלקת ה-COVID-19 של הקריה הרפואית רמב"ם. 

חיל  עמד  אחים"  "שבט  מבצע  במסגרת  תחתונה,  בשורה 
בטיפול  הלאומי  האשפוז  למערך  ועזר  במשימתו  הרפואה 
בחולי COVID-19. בנוסף לכך, נבנתה היכולת להפעיל בעתיד 
מחלקות צבאיות לטיפול בחולי COVID-19 לפי הצורך, בעתות 
של עומס על מערכת הבריאות הלאומית. שביעות הרצון של 
המטופלים ושל העמיתים האזרחים בקריה הרפואית רמב"ם 
אשר  עצמו  הרפואי-צבאי  הצוות  של  גם  כמו  גבוהה,  הייתה 
ראה זכות גדולה באפשרות להשתתף בתהליך כולו. אין ספק 
הצדדים  בין  האמון  הינו  המבצע  של  להצלחתו  הבסיס  כי 
בין  פעולה  לשיתוף  והרצון  הטובות  הכוונות  בשילוב  השונים 

הקריה הרפואית רמב"ם לצה"ל וחיל הרפואה. 

]1[.   Wang C, Horby PW, Hayden FG, Gao GF , A Novel 
Coronavirus Outbreak of Global Health Concern. Lancet, 
February 2020 395 )10223(: 470–473.

 משרד הבריאות, נגיף קורונה בישראל- תמונת מצב   .]2[
/https://datadashboard.health.gov.il/COVID19 :כללית
general?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral 
Accessed:13.11.2020

REFERENCES ביבליוגרפיה   

 משרד ראש הממשלה, הודעת דוברות – ראש הממשלה נתניהו   .]3[
 קיים סדרת דיונים בנושא התמודדות עם המגיפה והשלכותיה,
29.09.20  
https://www.gov.il/he/departments/news/spoke_
discussion290920 Accessed:13.11.2020 


