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 הלאומי למערכה בקורונה ע מרכז המידע והיד 

 218 מספר מסמך

עם הסרת הסגר פתיחת מערכת החינוך עלולה להוביל   

,  אנט הבריטיאף יותר מבעבר לאור הורי לעליה בתחלואה

   במיוחד ולכן ראוי שתבוצע בצורה הדרגתית ומבוקרת

מחירים   .1 גובה  הקורונה  המשק  ממרבית    רביםמגיפת  וענפי  פוגעת  והמגזרים 

החיים.   תחומי  מערכת ירת סג  הואהכבדים  ממחיריה  אחד  בכל  של  ה 

תחלואה  ל  ךהחינו  לאור  המקומית  ברמה  הן  רבים  חודשים  ולמשך  סירוגין 

 . גבוהה והן לאור הסגרים הכלליים בעקבות תחלואה ארצית נרחבת

, 2020ודים בספטמבר פה וביתר שאת לקראת פתיחת שנת הלימיתחילת המגמ .2

"ברנידון   להוכיח  מורכב  מחד  התחלואה.  בהגברת  הספר  בתי  של   מה חלקם 

המדעית" את עוצמת השפעת כל רכיב שנפתח על התחלואה הכוללת וכמעט  

אך    .את ההתפרצות המדינתיתשמאיץ  המרכזי  בלתי אפשרי לקבוע מהו הגורם  

האחרו בחודשים  שמצטבר  ניתן  ממידע  הספר נים  בתי  תרומת  את  לראות 

 . יםבמקרי בוחן ספציפיה בהאצת התחלוא

שי .3 על  מצביע  בארץ  כיום  התחלואה  רמת  מצב  בין  עדין  משקל  ווי 

. שיווי בוהה של הנגיף, לבין צעדי המנע למיתון התפשטותוהמידבקות הג

זה   לכך שכיום  המשקל  פתיחת מערכת    .1נע סביב    (R)  מקדם ההדבקהוביל 

להגדלת ולהוביל  זה  משקל  שיווי  להפר  עלולה  להתפשטו והחינוך  ובכך  ת  , 

המגיפה.  של  כי  מחודשת  התחלואה  מצב  וממילא  מאוד  היות  גבוה  בארץ  ום 

שול  1000)מעל   אזי  קשים(,  בו    י חולים  מצב  למול  הקיימים  מקדם  הביטחון 

 הינם צרים ביותר. 1-ל יעלה מעל   ההדבקה

להתפרצויות  נןיש .4 רבות  עירונית  סיבות  כאשר    תחלואה  למידה  וארצית, 

האחרונים,מהן.    תאחא  יה  פרונטלית החינוך  צויות  התפר  בחודשים  במסגרות 

ה רשויות  המרכיב  במספר  את  ליוו  מירוקות  בהפיכתן  או  העיקרי  כתומות 
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איור    אדומות  לדוגמה  אחר    ;(1)ראו  המעקב  החל  ככל  ,  התפרצויותהומאז 

 . ןמספרתאמה הבגדל ערכת החינוך, שנפתחו שכבות נוספות במ

 

ביום מסוים ברשות במחוז  כל קבוצת גיל ביחס לכלל המאומתים  אחוז המאומתים ב: 1איור 

-6בני המאומתים ם של  חלקבעקבות התפרצות ר דש דצמב; ניתן לראות כי במהלך חו חיפה

התפרצות  ש ממחישה זודוגמה .  רשותאותה ת התחלואה בלק המרכזי בעלייהיווה את הח  9

 אה. עשויה לגרור גל תחלואכן במערכת החינוך 

של הוריאנט הבריטי   חלקית השפעה  תחת    עד כה היההתפשטות    רבייצוין כי מ .5

ומעלה(, כל   50%נטי מאוד בארץ )כנראה  בישראל וכי עתה משהוריאנט דומינ

)לפי מאוד  להתעצם  צפויות  הללו  כאמו  המגמות  בבריטניה  ר,  פרסומים 

הינו   מעוצמת  אחוז(.    70עד    50-ב  מדבקיותר  הוריאנט  להתרשם  ניתן 

למסגרות   במקביל  הבריטי  הוריאנט  בולט  בהן  מדינות  במספר  ההתפרצות 

אך   ומנגרת מטה כנראה שלא והמוצג ות צוין כי התמוני החינוך שנותרו פתוחות.

 בתימיועדות להציג את  נן  ואי   תורק בגלל מערכת החינוך הפתוחה באותן מדינו
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אולם  הספר   הבעיה,  מעידותכמקור  נאלו  ולו  הטמונה ,  הסכנה  על    סיבתית, 

  . בנוכחות הוריאנט הבריטיבוקרת לא מ פתיחהמצב של ב

פת .6 זאת,  מעקב  לאור  לנהל  מבלי  החינוך,  מערכת  כל  של  מבוקרת  בלתי  יחה 

התחלואה   התפתחות  של  הבריטי,    נוכחוניתוח  מהרהוריאנט    מאוד   עלולה 

בודדים( ביוםהמאומתים  של מספר הלהכפלה  לגרום    )שבועות  , מהם  חדשים 

 .אחוז ניכר יהיה של ילדים
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הצעירה,  כי  ,  יוזכר .7 הילדיםובאוכלוסיה  אוכלוסיית  זאת  קיימים בכלל   ,

, 1טרם הובררו אשר שיעורי התרחשותם  להשלכות ארוכות טווח  סיכונים  

גם מחלת הקורונה עצמ יותר. ככלל,    –ה  כמו  נמוכים  קיימת  אם כי באחוזים 

באוכלוסיית   הטווח  ארוכי  המחלה  לנזקי  באשר  רבה  ודאות  חוסר 

 הילדים, ובפרט באשר לשכיחותם המדויקת.

פתיחה נרחבת במצב התחלואה הנוכחי בו ישנם אלפים רבים  ועוד,    זאת  .8

 ת מחודשבזמן לא רב לסגירה    ילוב צפויה לה,  חדשים ביום  של מאומתים

החינוך  ממערכת  נרחבים  היקפים  תחלואה    של  בגלל  בעקיפין  אם  בין 

שתוביל להגבלות ובין אם במישרין בגלל היקף גדול  המקומית,  נרחבת ברשות  

   בגילאי בתי הספר שיובילו לסגירתם.של מאומתים 

הת .9 כה  עד  כי  העובדה  הייתלצד  צעירים  בקרב  לרוחלואה  ביותרה  קלה  ,  ב 

צעירי בקרב  נרחבת  להדבקות  תחלואה  בודאות  תוביל  הוריהם ם    של 

בשיעורים  לפתח תחלואה קשה  עלולים  הם,  מוריהכנראה גם של חלק מו

בני    1.5%)  לא מבוטלים בני  3%; מעל  40-49בקרב  נתוני    50-59  בקרב  לפי 

הבריאות   הבריטי  –משרד  הוריאנט  למות  (טרם  אף  כי   .ולמצער  לציין  ראוי 

י החיסון  אפקטמבצע  את  משמעותית  המבוגרים  וריד  בקרב  , התמותה 

  50-59-וה  40-49-בקרב בני ה   35%-ו   20%עת כתיבת המסמך רק  אולם נכון ל

-שתוך שבוע יעלה ל , נתון  המנה השנייה  חרמצויים שבעה ימים לאתאמה  בה

ושבועב  45%-ו  25% ינו  התאמה  מכן  לאחר  לסף  כל    .55%-ו   35%-ביא  לכן, 

 
PIMS (-https://www.pediatrics.org.il/clinical -ונת הדלקתית הרב מערכתית  בעיקר התסמ 1
-%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%94-guidelines/%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%99
-%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D%D7%A7%D7%9C
-%AA%D7%A1%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%9C%D7

%D7%9E-%D7%A8%D7%91-A%D7%99%D7%AA%D7%93%D7%9C%D7%A7%D7%A/ )  אך גם הסתמנויות

 מאוחרות נוספות ונדירות יותר, דוגמת סוכרת ותסמונות נוירולוגיות פוסט זיהומיות נדירות

יף הקורונה המובילה לפגיעה רב  ת חיים לנגחיסונית חריגה, סוערת ואף מסכנ תסמונת המאופיינת בתגובה

מהמקרים  1.5%-ילדים נדבקים, שעשויה להסתיים במוות בכ 1500-ל   1-מערכתית, בשיעור של כ 

(https://www.aappublications.org/news/2021/01/27/acip-covid-vaccine-pediatric-trials-012721 .) 

https://www.pediatrics.org.il/clinical-guidelines/%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%94-%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%A1%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%93%D7%9C%D7%A7%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%A8%D7%91-%D7%9E/
https://www.pediatrics.org.il/clinical-guidelines/%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%94-%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%A1%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%93%D7%9C%D7%A7%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%A8%D7%91-%D7%9E/
https://www.pediatrics.org.il/clinical-guidelines/%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%94-%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%A1%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%93%D7%9C%D7%A7%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%A8%D7%91-%D7%9E/
https://www.pediatrics.org.il/clinical-guidelines/%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%94-%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%A1%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%93%D7%9C%D7%A7%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%A8%D7%91-%D7%9E/
https://www.pediatrics.org.il/clinical-guidelines/%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%94-%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%A1%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%93%D7%9C%D7%A7%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%A8%D7%91-%D7%9E/
https://www.pediatrics.org.il/clinical-guidelines/%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%94-%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%A1%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%93%D7%9C%D7%A7%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%A8%D7%91-%D7%9E/
https://www.pediatrics.org.il/clinical-guidelines/%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%94-%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%A1%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%93%D7%9C%D7%A7%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%A8%D7%91-%D7%9E/
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שבעה   נוספים  מתחסנים  ל"צבירת"  תוביל  המנה  המתנה  לאחר  ימים 

 שנייה. ה

 

מתחסני מנה   שיעורשיעור המתחסנים המצטבר למנה ראשונה לפי קבוצות גיל; : 2איור 

; כך שיעור  יום 28-29הינו השיעור בתאריך מסוים בתוספת שבעה ימים  בתוספתשנייה 

כמו השיעור של צפוי להיות  5.2-ב 70-79-המחוסנים במנה שנייה ושבעה ימים בקרב בני ה

 80%מעט מעל קרי , 8.1-מה חסני מנה ראשונה מת

טרם עבר שבוע מאז קבלת המנה    ומעלה   60-ה בני  מ  23%כל שכן, עבור  לא   .10

כ עדיין  וישנם  חוסנו  17%-השנייה  לצדכלל  שלא  אלו  עובדות  בשיא    ,.  היותנו 

המגיפה   מערכת  מתחילת  של  והיותה  קשה  במצב  החולים  מספר  מבחינת 

  למעמסה רבה אף יותר בפתיחה מהירה מדי,  ו  , יובילהאשפוז בתפוסה נרחבת

 . אף לסכנת קריסהו על מערכת האשפוז, 
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: נציין, כי לעת עתה, לבד מחיסון מומת המיוצר על ידי חברת  התחסנות ילדים .11

SINOPHARM    מגיל בילדים  לשימוש  כבטוח  החברה  ידי  על  ודווח   32הסינית 

טכנולוגיית   על  המבוסס  חברת    mRNAוחיסון  לשי  Pfizerשל  מוש המאושר 

המא,  16מגיל   הקורונה  נגיף  כנגד  חיסונים  לשימוש  אין  ושרים 

, בוחנת בימים אלו את השימוש  Pfizer. עם זאת, חברת  באוכלוסיית הילדים

במסגרת    סיימה את הגיוסואף    שנים  12-15בחיסון באוכלוסיית הילדים בני  

שלב   אלו    3ניסוי  גילאים  בקרב  צפת  -בחיסון  הניסוי  להתקבל  ויות  וצאות 

בקרב של החיסונים  , צפויה בחינה נוספת  ולאחריהם,  3הקרובים   בחודשים

 . 4שנים  12-9בני 

של חברת    mRNAאוכלוסיית הילדים הם חיסון  להמיועדים    חיסונים נוספים .12

Moderna לעת עתה בגיוס  מתקשהשנים ו 12-17, הנמצא בבחינה בקרב בני ,

חיסו5מתנדבים  נגיף,  חברת    ן  של  זרוע    ecaraZenAstנשא  את  לחדש  הצפוי 

בני   בילדים  בבריטניה  ש  5-18המחקר  הקרוביםנים  דומה   בחודשים  וחיסון 

 
2 up-and-3-aged-kids-safe-vaccine-19-covid-claims-https://www.fiercebiotech.com/biotech/sinopharm 
3 -the-or-spring-late-by-kids-for-vaccination-sees-https://www.washingtonpost.com/health/fauci

29a9524_story.html7765f-a177-11eb-6267-summer/2021/01/29/e401b3e6 
סון באוכלוסיית יועץ רפואי בכיר לנשיא ארה"ב, התבטא באשר לאפשרות למתן החי ני פאוצ'י,ד"ר אנתו 4

https://www.cnbc.com/2021/01/22/pfizer- - 2021הילדים )ללא ציון גיל( כבר בסוף אביב או תחילת קיץ 
enrolled.html-fully-is-15-to-12-ages-kids-for-trial-ccineva-covid-its-says 

5 -19-webmd.com/vaccines/covidtps://www.ht
_needs_more_kids_for_covid_vaccine_trialsvaccine/news/20210114/moderna 

https://www.fiercebiotech.com/biotech/sinopharm-claims-covid-19-vaccine-safe-kids-aged-3-and-up
https://www.washingtonpost.com/health/fauci-sees-vaccination-for-kids-by-late-spring-or-the-summer/2021/01/29/e401b3e6-6267-11eb-a177-7765f29a9524_story.html
https://www.washingtonpost.com/health/fauci-sees-vaccination-for-kids-by-late-spring-or-the-summer/2021/01/29/e401b3e6-6267-11eb-a177-7765f29a9524_story.html
https://www.cnbc.com/2021/01/22/pfizer-says-its-covid-vaccine-trial-for-kids-ages-12-to-15-is-fully-enrolled.html
https://www.cnbc.com/2021/01/22/pfizer-says-its-covid-vaccine-trial-for-kids-ages-12-to-15-is-fully-enrolled.html
https://www.webmd.com/vaccines/covid-19-vaccine/news/20210114/moderna_needs_more_kids_for_covid_vaccine_trials
https://www.webmd.com/vaccines/covid-19-vaccine/news/20210114/moderna_needs_more_kids_for_covid_vaccine_trials
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מחקר באוכלוסיה    הצפויה אף היא להתחיל  Johnson&Johnsonשל חברת  

 .3זו

באם תהיה פתיחה נרחבת של ,  צבירת חיסוניות משמעותיתלאחר    גם .13

והקלות משמעותיות,  מערכת הח התחסנה,  יכון  סה  יתילוסאוכינוך  שטרם 

במצב   רבים  חוליםלוביל  ה להעלול  אלף איש,  200-על כנאמדת  עודנה  אשר  

)מאות    נפטרים  למספר לא מבוטל שלו  (טברבמצ  ויותר  )אלפים רבים  קשה

 .רבות עד אלפים(

ושייתכן  כל האמור לעיל ובפרט לאור נוכחותו של וריאנט מידבק בהרבה   .14

ב  דורש ראשית להביא לשיפור במצ  ,אף מוביל לתחלואה קשה יותר מבעבר

שעוד הנוכחי  והאשפוז  מד התחלואה  גבוהות  ברמות  לניהול  ם  לאורך  י 

הסגר   של  הארכתו  סבירות  זמן.  לרמות  להורדתם  לכך  יעד  ואף  תרום 

 . יותר בקבוצות הסיכון הגבוה חיסוניותלצבור אפשר י

)בשאיפה לא יותר  עם הגעה לרמות נמוכות משמעותית במערכת האשפוז  .15

ה והקלות  , יש לבצע פתיחמאות בודדות של מאושפזים במצב קשה ומעלה(מ

כדי בנוכחות   מדודות,  התחלואה  של  החדשים  המאפיינים  את  להבין 

 הוריאנט הבריטי. 

זאת, גם את מערכת החינוך   .16 ואיטימומלץ  בכלל   לפתוח באופן הדרגתי 

השני( הסגר  לאחר  מאשר  איטי  אף  באופן  לפתוח  לבחון  לאפ  )יש  כדי  שר  הן 

)שבעה ימים לאחר מנה    מספקתלצבור חיסוניות  י"ב  -"אתחסנים בכיתות ילמ

אך   40-49  גילאי)בעיקר ב  סן כדי לאפשר להורים רבים לתלמידי בתי"; ה(שנייה

לבחון  (  30-39-ו   50-59גם   כדי  כאמור  והן  משמעותית  חיסוניות  לצבור 

ההנחיות  ולמול  החינוך  במסגרות  הבריטי  הוריאנט  השפעת  את 

 .  שנות""הי
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 :, מומלץיותר וקרכדי לאפשר את חזרתה תוך ניהול סיכונים מב .17

או לכל  כאמור, מומלץ לייצר מדרגות של שלושה שבועות בין צעד לצעד   .א

ון ב הפתיחה הראשון, על מנת לאפשר מספיק זמן לנתח ולבחשלהפחות ב

  תנאים הנוכחיים.ב את השפעות הפתיחה 

כי היותר  טווח  ב . ב העובדה  לאור  לאישור    הארוך,  עד  רב  זמן  ייארך 

לגיחיסו מתחת  נרחבות  גיל  לשכבות  פתרונות  יש  ,  166ל  נים  לייצר 

נהלים   יצירת  הספר:  בתי  שטחי  בתוך  וההדבקות  החשיפה  לצמצום 

והמצאת פתרונות לאוורור חללים בחורף והעברת שיעורים לאוויר הפתוח  

בי תלמידים  התקהלות  אחר  שניתן  ככל  הדוק  ניהול  ואילך;  ן באביב 

אנטים  וק חברתי ומסכות בפרט נוכח הורי שיעורים; הקפדה יתרה על ריח

יותר.  החדש מדבקים  שהינם  הפעילות  ים  התאמת  את  לבחון  מומלץ 

 גם בחינוך הבלתי פורמלי עבור גילאים אלו. 

ובמידת האפשר לצמצם    16-18לרכז מאמץ במבצע החיסונים בגילאי   .ג

ביותר החיוניות  לפעילויות  פרונטלית  לצבירת    פעילות    חיסוניות עד 

  .בקבוצה זו

לסדרי  ל,  י משלים כאמצע .ד לתלמידים בהתאם  עיתיות  בצע בדיקות 

הגדלת היקף הבדיקות )לאור מגבלת המשאבים(.    העדיפויות שייקבעו

ובחינת ערכות בדיקה מהירות שיוכלו לאפשר פתיחה של מסגרות  

 באופן בטוח יותר.  בביטחון גוברנרחבות יותר 

 

 
עד יידרשו עוד מספר חודשים  51-12-וגם עבור בני ה 12טרם הוחל בניסויים מתקדמים מתחת לגיל  6

 לאישורם.


