
 10/1/2021סיכום דיון של קבינט המומחים הלאומי 
  

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

, ד"ר עדי ניב יגודה, ד"ר דורית ניצן ד"ר בעז לב, מר יורם חמו, פרופ' סלמאן זרקא, נדב דוידוביץ,

 .פרופ' גליה רהב

אלוף אורי גורדין , , ד"ר נעה טריקי )מגן ישראל(ד"ר אורלי גרינפלד )מגן ישראל( :נוספיםמשתתפים 

ודוברת  , מפקדי המכלולים(רמ"ט הפיקוד, מפקד המפקדה המשימתית )מפקדת אלון )מ. פקע"ר(,

 .פקע"ר

 :  מהלך הדיון
 
מ. פקע"ר וצוות המפקדה הציגו  ון לקטיעת שרשראות הדבקה:דיון בנושא פעילות מפקדת אל .1

מצגות מפורטות וענו לשאלות, לרבות מבנה המפקדה, תהליכי העבודהו כלים דיגיטלים אשר 
פותחו במפקדה, פעילות צוותי חקירה מיוחדים להעמקה בחקירת מקבצי תחלואה מפורטים, 

גשו שהוותוצאות מדידת איכות הפעילות הנמדדים מזה כחודש וחצי בהמשך להמלצות בנושא 
 הנחיות ראש המל"ל, ואתגרים עיקריים בפני המפקדה כיום.לפרופ' לוי ולמפקדה ול

 הציג את השאלות לדיון:פרופ' בליצר  .2
איך ניתן לשפר עוד את איכות החקירות האפידמיולוגיות? האם ישנם לקחים מנסיון  .א

 העבר של המומחים וממדינות נוספות שכדאי לאמץ?
הראוי לשקף כדי להעריך את אפקטיביות קטיעת  אילו מדדי איכות נוספים מן .ב

 שרשראות ההדבקה?
 , ולאחר סיומו נדון נושא העברת מידע למב"ר ולחברת פייזר אודות המתחסנים.התנהל דיון .3
 
 

 סיכום:

הביע הערכתו הרבה לפקע"ר ומב"ר על הפעילות המשותפת המרשימה בהקמת הפורום  .1

 .המערך ובחתירה לשיפור מתמיד בביצועיו

 

הפורום הדגיש שוב את החשיבות של ביצוע ושיקוף עיתי של מדדי איכות לתוצאי המערך,  .2

 .( אשר נקבעSLAמעבר למדדים כמותיים של היקף פעילות ועמידה בלו"ז )

 

המחלה, התפרצות  למערך החקירות וקטיעת שרשראות ההדבקה חשיבות בבלימת המשך .3

, וטרם מוצה הפוטנציאל הגלום בכלי זה במסגרת ם אשר הוצגומדדיכמשתקף מתוצאות ה

 ההתמודדות עם הקורונה. 

 

עליה המשמעותית בחודש נובמבר באיכות החקירות כמשתקף בהרמטיות החקירה ה .4

ם יקבעו יעדים מדידים, תוכנית פעולה, )בנדבקים ובחולים קשים( יכולה לחזור על עצמה שוב א

מנגנון פידבק )מדדי איכות( לחוקרים וליחידות השונות על תרומתם הפרטנית לשיפור ההישג 

  הכולל בהרמטיות חקירה, חקירות עומק עם זיהוי מקור ההדבקה, ושיעור התחלואה הנמנעת.

  



 

פקדים. ההמלצות , והן יטופלו על ידי המהמפקדה פעילותהמשך שיפור מלצות לנדונו ה .5

 :העיקריות מסוכמות להלן

הפורום ממליץ לשקף בתדריך היומי של המשל"ט מדדי תוצא של פעילות  .א

ולקבוע יעדים ברורים וקצב שיפור  המפקדה ומב"ר לקטיעת שרשראות הדבקה,

 לרבות: מצופה בכל אחד מהם,

הרמטיות חקירה )לנדבקים,  –מדדי האיכות הבסיסים אשר הוצגו  .1

  ולחולים קשה(

אחוז שרשראות ההדבקה שנקטעו בהתאם למתודולוגיה אשר  .2

 הוצגה 

 בזכות פעילות החקירה תחלואה הנמנעתה היקף .3
מספר החקירות שהסתיימו בשיוך מוצלח לאירוע המוני אשר טיבו  .4

הוגדר היטב )חתונה, התקהלות, מערכת החינוך, אירוע חברתי, אירוע 

 דתי וכו'(

 

על ידי  ,ניתן להערכת הפורום לחלץ תובנות נוספות ולזהות דפוסי התפרצות .ב

 . חלוקה מגזרית גיאוגרפית וגילאיתבניתוח הנתונים אשר הוצגו 

 

   .מומלץ לעדכן באופן תכוף יותר את הציבור אודות תוצרי פעילות החקירה .ג
 

תוצרי צוותי חקירות השטח, אשר יצרו מספר משמעותי של חקירות עומק:  .ד

טות את פרטי שרשראות ההדבקה במקבצי תחלואה גדולים חקירות עומק המפר

הינם קריטיים להבנת האירוע, ויש להמשיך ולמצות מחומר זה תובנות נוספות 

 . והוצגו לפורום מעבר לאלה אשר הופקו

נמוך )מעט  k-כך, מהמקבצים שהוצגו לפורום הרושם הוא במקרים רבים ל

כל נסיבות באת הפרסם אנשים מדביקים מספר גדול של נדבקים(, ומן הראוי ל

האם רוב הנדבקים שהו באותו מקום סגור או  –אירוע של העברה המונית 

, מהם האתרים שמדובר בשדרה של מפגשים אקראיים של אדם מדבק במיוחד

 . בהן התרחשו אותן הדבקות המוניות וכו'

חים בניתוח עומק קבוצת עבודה מקרב המומ ה שלפקע"ר ביקש את מעורבות

 הנושא יקודם יחד עם מב"ר.  שהסתיימו. העומק חקירותהמשכי של ממצאי 

  

בכל כי  ד"ר אלרעי פרייס הבהירה .לחברת פייזרע"י מב"ר מידע דיון בנושא העברת התקיים  .6

 –. יש העברה של נתונים אגרגטיביים לפייזר העברה של מידע פרטניולא מתוכננת  מקרה אין

 .וגרפית(לפי חלוקה דמ ,מאומתים, מס׳ חולים קשים, מס פטירות, מס מחוסנים )כולל 'מס

 

 

 


