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פרק 7 - אחריות צה"ל

לאור התפרצות נגיף הקורונה בישראל, פקע"ר החל לסייע למערכת הבריאות בצמצום התפשטות הנגיף. . 	

היות והאוכלוסייה שמעל גיל 70 נמצאת בסיכון גבוה, פקע"ר החל במספר פעולות להגנה על האוכלוסייה, . 	
ביניהן: 

מיפוי משותף של האוכלוסייה בשיתוף עם הרשויות המקומיות. 	 

חלוקת מזון לאוכלוסייה זו בתיאום עם הרשויות המקומיות משרד הרווחה.	 

סיוע במוסדות של משרד הבריאות, משרד הרווחה ומקבצי הדיור של משרד העלייה והקליטה והמשרד 	 
לשיכון ובינוי, בהם שוהה אוכלוסייה מבוגרת ואוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים. 

סיוע צה"ל למוסדות נעשית בתיאום עם משרד הבריאות.. 	

בימים אלו מגובש מענה לסיוע באירוע מתפרץ במוסד ובתוכו יסוכם הסיוע הנדרש מצה"ל/פקע"ר. . 	

אין בסיוע צה"ל למוסדות לשנות מאחריותם של משרדי הממשלה למוסדות.. 	

"מגן אבות" הינה התכנית הצה"לית אשר מגדירה את אופן מתן המענה למוסדות הללו בתיאום משרדי . 	
הממשלה - בריאות, רווחה, שיכון ובינוי וקליטה ועלייה. 

מטרת התכנית: הקטנת סיכון ההתפרצות במקומות רגישים, על מנת לתמוך את מאמץ מדינת ישראל . 7
לדיכוי המגיפה. 

עקרונות המענה:. 	

המענה יינתן לסגל המוסד, בתיאום עם המשרד הממשלתי הרלוונטי. 	 

ללא שינוי באחריות של משרדי הממשלה למוסדות. 	 

ללא מגע פיזי בין החיילים לדיירים או החולים במוסד. 	 

משימות פקע"ר במוסדות:. 	

בקרת כניסה לכלל המוסדות על בסיס תשאול, רישום ומדידת חום )ללא יכולת אכיפה של החיילים(. 	 

טיהור וחיטוי על פי דרישה ועל פי הנחיית משרד הבריאות. 	 

שינוע ציוד מיגון/מזון על פי הנחיית משרד הבריאות. 	 

הדרכה והסברה לסגל המוסד על התנהגות נכונה והתמגנות. 	 

סיוע באירוע מתפרץ במוסד.	 

במקבצי הדיור בלבד. 0	

סיוע ברכישת מזון לדיירים על פי דרישת הסגל. 	 

סיוע ברכישת תרופות לדיירים על פי דרישת הסגל.	 
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 שעות פעילות במוסדות. 		

מוסדות רווחה, בריאות ומקבצי דיור וקליטה ועלייה - 07:00-21:00 לאורך כל ימות השבוע כולל סופי 	 
שבוע וחגים.

חג 	  וערבי  שבת  שישי  ימי  השבוע,  ימות  כל  לאורך   07:00-21:00  - והבינוי  השיכון  משרד  דיור  מקבצי 
 .07:00-14:00

מענה השעות מותאם לדרישות המוסד ועל פי תיאום מראש. 	 

כמות המוסדות בסיוע נכון לתאריך 0	0	.	.		 סה"כ פקע"ר ביצע חבירה ל-			 מוסדות מתוכם 			 . 		
מוסדות נענו לבקשת הסיוע ו- 0		 מוסדות וויתרו על הסיוע הניתן. 

הרכב הסד"כ בסיוע במוסדות:. 		

מקבצי דיור סה"כ 			 חוליות )מפקד+ 	 חיילים( שהם 		7 חיילים. 	 

יתר המוסדות - סה"כ 			 צוותים )פקד + חייל( שהם 			 חיילים. 	 

פעולות נוספות שבוצעו עד כה:. 		

	 סבבים של ציוד מיגון, על בסיס הנחיות משרד 	  			 מוסדות גריאטריים בוצעו  שינוע ציוד מיגון ל- 
הבריאות. 

שינוי ציוד מיגון ל- 00	 בתי אבות על בסיס הנחיות משרד הבריאות	 

טיהור וחיטוי של 		 מוסדות. 	 
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