
 8/3/2021סיכום דיון קבינט המומחים הלאומי 

  

פרופ' רן בליצר )יו"ר(, ד"ר שרון אלרעי פרייס, פרופ' ארנון אפק, פרופ' נחמן אש, פרופ' נדב : משתתפים

מר יורם חמו, ד"ר בעז לב, ד"ר עדי ניב יגודה, ד"ר דורית ניצן, פרופ' גליה רהב, ד"ר דרור דיקר, דוידוביץ, 

  פרופ' שוקי שמר.

 : ד"ר עמית הופרט.מוזמנים

 לדיון: הנושאיםפרופ' בליצר הציג את ו ,פרופ' אש הציג עדכון סטטוס

באיזורים  PCRשימוש בבדיקות מהירות, פתיחה 'חופשית' של שימוש בבדיקות  –מדיניות הבדיקות  .1

 מתדיין: יורם חמו. כפי שהוצגה על ידי ד"ר ניצן בדיון קודם. WHO-ירוקים לפי מדיניות ה

האם קיימת במציאות החדשה של תו ירוק נקודת עצירה בה נידרש לחדול חלק מהמתווים שנפתחו?  .2

 מה המדדים הקובעים ומה הפעילות אשר סביר ביותר שנידרש לחדול ראשונה?

הציגו ד"ר ניצן ויורם חמו את עמדתם ועמדת אב"ע בנושא הכוונת בדיקות בנושא הראשון מצע לדיון כ

 .כנספח"ב מצ - PCRמהירות ובדיקות 

 התנהל דיון.

 סיכום:

אשר  – סגר בחודש הקרוביטב אם יחדלו המסרים לציבור סביב פוטנציאל לה הסכמה רחבה כי נרשמ .1

. מומלץ להעביר הנחיות לציבור בנוגע להתנהלות משפחתית בנתונים הקיימים הסבירות לו קטנה מאד

                              .אשר ידגישו המלצות ומתווים לפעילות וחג בטוחים מחד וישימים מאידך בחג פסח ורמדאן

התנהלות סבירה, גם לאחר ל ,הכל'לעשות לעבור מתודעה של 'מי שהתחסן יכול יש צורך לסייע לציבור 

וסיות שהיו בסיכון . הדבר נכון בפרט לאוכלזהירות מונעת במגבלות מאוזנות להפחתת סיכוןחיסון, של 

 ביומיום, ברמדאן ובכלל. – י משמעותייתגבוה במיוחד לפני החיסון ונותרו בסיכון שאר

 

 'נקודת עצירה' להקלות או נסיגה: .2

על דעת משרד הבריאות. ביחס  אושר כולו – שאושר ויושם בראשית השבוע מתווה הפתיחה .א

פתיחת אירועי ההתקהלויות ההמוניות  -( ואולמות אירועים למסגרות המפוקחות )לרבות מסעדות

אבל כל עוד ישמרו הכללים, הסיכון  מעלים חשש אמיתי מההשלכות של אי הקפדה על הכללים.

 סביר.

 



 או הטלת ההקלות לעצירת דיכוטומי מדד לקבוע קיימת מורכבות וקושי הנוכחי הוסכם כי בשלב .ב

, R<=1)ניהול  'שליטה בתחלואה' –יש להשלים דיון אסטרטגי בין שתי החלופות . מחדש מגבלות

ישירה של המתחסנים( או -מטרה שהופכת יותר ויותר ישימה ככל שמתגבר אפקט ההגנה הבלתי

צעדי בלימה מרחיבים רק יישום ו ,)הפסקת העיסוק בהדבקות, מעבר לאחריות אישית 'ספיגה'

 בהתקרבות מסוכנת לסף הספיקה של בתי החולים(. 

ידה ממשיכה למרות פתיחת המשק, הדיון תיאורטי בלבד ועם כל והיר R<1בשלב זה, וכל עוד 

למגוון תרחישים  הוודאות חוסר ובשל זה בשלב. לכן, גדל אחוז האוכלוסיה המוגןשבוע שעובר 

  .עיון בצריך נשאר הקרובים בשבועיים

, תחלואההטווח של ההשלכות ארוכות היקף הקיימת חוסר וודאות בנוגע לצוין והוסכם עם זאת כי  .ג

)ותוך איזון והתחשבות במחירים  ככל הניתן להמשיךהגיון בסיסי בקרב ילדים, מכאן שיש  בפרט

עוד  .בדגש על תכנית מגן חינוך – תחלואההדבקות וההצמצום החברתיים והכלכליים( לפעול ל

הובהר שריבוי תחלואה בלתי נשלטת בקרב ילדים יגיע בסופו של דבר לסף בו יעלו למודעות 

 קרים הקשים הנדירים שקורים בילדים.הציבור המ

 

שהביאה לכשלון במיצוי אמצעי חשוב זה להגנה  התנהלותהמומחים מביעים תסכול רב מה –'מגן חינוך'  .3

על בתי הספר. היינו מצפים כי בשלב זה תהיה יכולת לוגיסטית להפעיל את 'מגן חינוך' לבדיקות בכל 

עשרות בתי ספר בשבוע,  בתי הספר באיזורים הצהובים והכתומים. בפועל, התוכנית מבוצעת במספר

 חשיבות עליונה בשיפוראנו רואים . במלואה וצלתמנלא בדיקות ביום  10,000 -ל ההקצאהואפילו 

 .סיכונים מיותריםהמהלך בתפר שבין משרד החינוך למשרד הבריאות, ואי טיפול בו גורר 

 

ביצוע בדיקות לאנשים תסמיניים, מגעים  -ויורם חמו  על ידי ד"ר ניצן בהמשך למצע לדיון שהוצג .4

במצב הנוכחי, ולאור המגבלות )מכסת ולמאותרים בחקירות צריך להיות בתיעדוף, ללא תלות באיזור. 

 להיות מוקצה לאיזוריםצריך  מעבר לקבוצות לעיל, יכולת ביצוע בדיקות( השימוש בבדיקות הקיימות

ככל  .ולכן, לאיזורים אדומים תחילה –תר חיוביים ולזהות יו לתרום יותר יםיכול ולמתארים שבהם הם

 לאפשר בדיקות לכל המעוניין.סבירה עמדת אב"ע לשאוף ויהיו די בדיקות זמינות, 

 

, לגבי הנגשת בדיקות מהירות בישראל קבינט המומחיםת לאחר חודשים של אי התקדמות בהמלצ .5

ערכות בדיקה מהירות קיבלו אישור אמ"ר. בזמן הקרוב צפוי משרד הבריאות  שמחנו לקבל דיווח כי שש

מה: הפעלה באמצעות רישום דוגמים, משמעויות )לדוג אלהלסיים לגבש את המדיניות ביחס לבדיקות 

 של בדיקה חיובית, שונות בין אזורי בדיקה מוסדיים לעומת ממשקים אקראיים וכיו"ב(. 

 

 ,בדיקה מהירה חיוביתתוצאת עם  ראוי להתמודדצט"מ על איך השל גם המלצה הערב צריכה להתקבל  .6

 .למשרד הבריאות , וכיצד יש לדווח עליהPCR-אומתה ב טרםש



ירוע מנוהל בשלב זה לעבור באופן הדרגתי מא כי נכון כתפיסה, רוב החברים סבורים -בהקשר זה 

את הניהול המרכזי יש לאירוע מנוהל מלמטה )אחריות אישית ומוסדית(.  מגבוה )משרדי הממשלה(

ו"ל( שאינם מוגנים בחיסון(, מתארים חריגים )כמו שבי ח –למקד באוכלוסיות חריגות )למשל תלמידים 

 זו תפיסה שמכירה באחריות האישית של כל אחד ואחת בציבור. ואזורי הסיכון.

שילוב הבדיקות המהירות צריך להתבצע כצעד נוסף וחשוב בהעברת עוד  רוב החברים סבורים לכן כי

אחריות כלפי מטה )רשויות מקומיות, מוסדות ואזרחים(. לכן, נרשמה הסכמה כי לצד מנגנון בדיקות 

מוסדות ואירועים )מקומות עבודה, אירוע תרבות וכיו"ב( צריך להתייחס לבדיקות מהירות מהירות ב

האחריות לביצוע בדיקת המשך  לזיהוי קורונה כמו שמתייחסים לבדיקות מהירות ביתיות, כאשר

(PCRבמקרה של תוצאה חיובית מוטלת על הפרט )שערכות לבדיקה  . כחלק ממניעת הדבקות כדאי

, ולעודד ביצוע בדיקה הקצה נקודותלכמה שיותר בתי עסק, מקומות עבודה ושאר  גשותמונ יהיו מהירה

 עצמית בצורה וולונטרית.

 

קבינט המומחים חוזר על המלצתו לנצל את ההפוגה ולהגדיל את היכולת של מערכת הבריאות בכלל  .7

 אדם וכיו"ב(.ומערך האשפוז בפרט להתמודד עם עליה בתחלואה )מיטות ט.נ, מיטות פנימית, כוח 

 

 :טרם נדונומפאת קוצר זמן שעלו ו נושאים נוספים .8

 .חלקית לחיסון ת זן עמידתפשטוופעה והתכנית מגירה לההקמת צוותי תכנון להשלמת  .א

 .בישראל תכנית להקמת מפעל חיסוניםהמשך קידום  .ב

 'תו ירוק' ים הייחודיים שלחשיפה במתווהתפרצויות והחקירות לזהות  מערך מאמץהכוונת  .ג

 

הצוות מחזק את ידיה של חברת קבינט המומחים פרופ' גליה רהב, לאור המתקפות הנבזיות אשר  .9

 ספגה בשל פעילותה המקצועית לקידום בריאות הציבור.

  



 נספח

 הקצאת מלאי מוגבל של בדיקותאופטימיזציה של  – מצע לדיון

 

 / עמדת אב"ע: ד"ר ניצן

העברת "הפיקוד" לשירותי הבריאות )בריאות הציבור ורפואת ככלל, בכל נושא ביצוע הבדיקות מכוונים ל

 סוגי איזורים: 2ויות המקומיות ועם פעילי הקהילה, כאשר מבדילים בין משפחה( ברש

(: סף נתוןושיעור מתחסנים <+  4%שיעור חיוביים >+  25/100,000-ימים עם פחות מ 14איזורים ירוקים )

אדום חוזר מאיזור יוצא לעבודה ופעמים בשבוע. מי ש PCR  1-2באמצעות  מציעים לאוכלוסייה להיבדק

מתגברים את האיזורים הללו באנשי בריאות  בתדירות גבוהה ככל הניתן שיבדק –לאיזור ירוק הביתה בערב

. מדיניות זו מבוססת על עידוד הציבור , בשאיפה 'בכל פינת רחוב'PCRלהם בדיקות  יםנגישהציבור ומ

לייצר אזורים וכשמתחילים לנקות  –לשיתוף פעולה וולונטארי, ללא כפייה. נמצא כי ירוק "מדביק" ירוק 

ירוקים זה משפיע על האזורים המשיקים. במדינות שבהן האוכלוסייה המבוגרת חוסנה )למשל דנמרק( 

להמנע מכניסה לאזורים  -תושבים מאזורים אדומיםבמגע איתם לעבור בדיקות.  םמומלץ לאלה שבאי

 .ה גבוה )בשל עיסוק ומעבר בין אזורים(דבקבאזורים ירוקים יש להתמקד בגורמים בעלי פוטנציאל הירוקים. 

 שהוכשרו ובתנאי מתנדבים בכל קרן רחוב, על בסיסבדיקות מהירות  הנגשה מירבית של באזורים אדומים:

, PCR-ים למופנרק החיוביים ,ומהירותהבבדיקות  -. כל אדם יכול להבדק כמה שיותר בטיחות מירביים

המשכי  PCR גםוירות מההבדיקות גם ה מאזורים אדומים יש לשאוף לרצף. PCRאת כל בדיקות ה כאשר 

נכנסים להסגר ולא  -אלה שאינם מבצעים את הבדיקה  ללא מגבלה, ללא עלות ועם נגישות גבוהה. –

 נחשבים כ"מחלימים". 

מסכימה שיש להתרכז  –אם אין בדיקות מהירות )וזהו המצב כעת בישראל(  -האמור לעיל  כל ולמרות

 באזורים האדומים, בהנגשת בדיקות ללא חסמים לכולם, קטיעת שרשראות ותגבור מעבדות לרצף גנטי.

 

 :יורם חמו

 ושעוסקים בקטיעת שרשראות באופן מנוהל.הנחת המוצא לצורך הדיון היא שמנסים למנוע הדבקות, 



הבדיקות האלו חשובות ביותר והן  –תסמיניים אנשים ו של חולים ידועים מגעיםאין ספק לגבי  .1

ביוזמה  –תסמיניים -רלוונטי לבדיקת אהגאוגרפי הדיון  לכן לא אזורית אלא פרסונלית.ות מתועדפ

 סקרים.  צמית ובמסגרתע

בארץ יש  מתעשית הפרדות חזקות ובמציאות הקיילא ניתן לבצע בצורה מ -ביחס להפרדה בין אזורים  .2

 קאת האזור הירוק מהר מאוד הוא ידבאם יצליחו לנקות  םג מעבריות מאד מאד גבוהה בין ישובים.

למנוע הדבקות באזור ירוק יש  אם יש אזור ירוק ואזור אדום קרובים, ורוציםמהאזור האדום שוב. אז 

כתלות  10-30%שיעורים אופיניים של הדבקות מחוץ ליישוב הם  .שלידו לבצע בדיקות באזור האדום

מאזורים "ירוקים",  20-50בגודל היישוב, ורמות התחלואה באזורים "אדומים" גבוהות באופן אופייני פי 

 עובד. לכן קונספט הניהול הדיפרנציאלי במציאות של ישראל לא

מגיעים לבודד כמה מהר ב. אחוז החיוביים. א. מה קובע את תרומת הבדיקות למניעת הדבקות?  .3

ון הוא דומיננטי במקרים רבים וגורם ייהפרמטר הראש היענות.ד. . הבדיקה דיוקג.  חיוביים / מגעים

 לכך שהתרומה לסיכון האגרגטיבי בארץ היא יותר גבוהה בבדיקות באיזורים עם תחלואה גבוהה יותר.

בתנאים ביחס לסקרים ותרומתם יש לזכור שיש פלח אוכלוסיה שכנראה לא נבדק. בהערכה גסה  .4

)אלא אם יזדקקו לטיפול רפואי(. לא יגיעו להבדק הקיימים  בארץ יש רבע עד שליש מהאוכלוסייה ש

נשאלת גם השאלה האם פלח זה הוא גם פלח שפחות נוטה להתחסן. סיבות אלו יכולות להביא לתרומה 

  נמוכה יותר של סקרים מאשר מוערך לכתחילה.

 בתנאים של הארץ:  –לסיכום  .5

ם עם תחלואה גבוהה יותר יהיו על בסיס אישי, כמובן שבאזורי –בדיקת תסמיניים ומגעים קרובים  .א

 בדיקות מסיבות אלו.יותר 

ולמקרים של קודם לאיזורים עם יותר תחלואה  –סקרים -סקרים וסמי –החלטות איזוריות  .ב

 התפרצות עכשווית.

 


