
 12/12/2020סיכום דיון של קבינט המומחים הלאומי 
  

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

פרופ' גליה רהב, ד"ר עדי ניב יגודה, נדב דוידוביץ, פרופ' סלמן זרקא, ד"ר בעז לב, פרופ' חגי לוין, 

 פרופ' שוקי שמר.

 

 :  הדיון מהלך
 

החלטות הקבינט לחג החנוכה והמענה המתגבש לכל אחת מהמלצות פרופ' אש סקר את  .1
 עד כה. קבינט המומחים

 התנהל דיון אודות כל אחת מההמלצות והדרך להאיץ את מימושה.   .2
 
 

 סיכום:

החלטת הקבינט לפתוח העליה המתמדת בתחלואה, את  המשך את רבה בדאגההפורום רואה  .1

 ללא צעדי איזון למניעת עליה נגזרת ובלתי נמנעת , וזאתבקניונים ובשווקיםאת המסחר 

בכך, בפועל, מוחש הצורך בנקיטת אמצעים חמורים ובעיתיים יותר לבלימת  .בתחלואה

 התחלואה וסגירת הדלת בפני חלופות דיפרנציאליות ומתונות יותר.

במסגרת את חנויות הרחוב גם לסגור באופן אוטומטי החלטה לדון מחדש ב הפורום קורא .2

( אשר ההגעה אליה כמעט R>1.32או  N>2,500'ריסון מהודק' בנקודת ההחלטה הבאה )

 'מובטחת' לאור האמור לעיל. 

 במתכונת בטוחה חלופות ביניים אשר יותירו את חנויות הרחוב פועלותנקיים דיון נוסף לבחון 

תוך ומוסדות ציבור מקבלי קהל, ו השווקיםסגירת הקניונים,  )מס' מינימלי של קונים בחנות(,

 . מגבלת התקהלויות הדוקה יותר( -)לדוגמא הפעלת אמצעי ריסון חלופיים

, 2020של ים ראשונגל תחלואה בחודשיים הלא תמנע נית החיסונים, עליה הפורום מברך, תוכ .3

 הקשהתחלואה אך יכולה להקטין )בתלות בקצב החיסון ומאפייני המתחסנים( את היקף ה

 בחודשיים אלה. על כן לא ניתן להסתמך רק על מבצע החיסון למניעת תחלואה קשה. 

ולהקפיד על  לשמור על עצמו ועל משפחתו לנוכח העליה בתחלואהקורא לציבור שב והפורום  .4

 הגעת החיסוניםל עדספורים החודשים במניעה -ההנחיות, ולהימנע מתחלואה קשה בת

 .בהיקף מספק לחיסון רוב האוכלוסיה

 

 :התפשטות התחלואה עשויות להקטין אתהפורום ההמלצות סטטוס הטיפול ב .5

 טרםניתנת לביצוע אך  – הגעה לעבודה במוסדות חינוךלעובדי חינוך כתנאי לבדיקה  .א

ונראה שהקושי המשפטי בר  ,יושמה )מתקיימת רק בדיקה וולונטרית בהיקפים מוגבלים(

 המגיע מאיזור כתום/אדוםחינוכי צוות דגש על ב, בהקדם וליישםיש לסיים  פתרון.

 . למוסדות חינוך באיזור ירוק

הצלחה חלקית בשל סתיים בהפיילוט ברמת הגולן ה – בדיקות המוניות במוקדי תחלואה .ב

. לא הופעלה המדיניות הסלובקית של 'בדיקה כחלופת שיתוף פעולה חלקי של התושבים

יש לפעול לשינוי חקיקה מאפשר,  –ר תשתית משפטית מתאימה בשל העד בידוד'

 תוך הקצאה מיידית קטנים קטנים תחילה/אדומיםיישובים ובמקביל להרחיב המדיניות ל

  .משאביםשל 



באיזורים כתומים/אדומים )חינוך עד כיתה ד'(  במוסדות חינוךלתלמידים  נרחבות בדיקות .ג

לאלף בתי בתי"ס אלא  100-הגיע בשבועות הקרובים לא ללמשהסתיימו הפיילוטים יש  –

 . סגרת 'מגן חינוך'במבישובים הרלונטיים  ספר

השבוע פורסם מאמר בעיתון לאנסט ובו תוצאות  – בדיקות אנטיגן מהירות / ביתיות .ד

( לערכת בדיקה עצמית של חברת אבוט. 100%וסגוליות של  96%מעולות )רגישות של 

ם משפטיים ואחרים בנסיון לעודד רכש כמות גדולה של ערכות אלה דווח לפורום על חסמי

פרוייקטור הקורונה לקח על עצמו לשחרר את החסם ולעדכן את למדינת ישראל. 

 הפורום בתוצאות.  

לאיתור הדבקות מרובות באתרי התקהלות ולשיפור ההבנה  חקירות עומק אפידמיולוגיות .ה

אין בהם לשפוך אור. רוב  –ממצאי פקע"ר  . הוצגוהיכן מתרחשות ההדבקות מחוץ לבית

מכריע של ההדבקות ממקור 'לא ידוע' או 'בני בית'. יש לסיים ולהפעיל את התשתית 

  בכל אתרי המסחר ומוסדות הציבור, כחלק מאפליקצית הרמזור.  QRהטכנולוגית לקודי 

היכן אין לנו מושג חודשים לפעילות מפקדת אלון,  3-חודשים לתוך האירוע ו 10עדיין, 

 ההדבקות במדינת ישראל, והדבר פוגע מהותית בקביעת מדיניות מושכלת.רוב מתבצעות 

יש לפרסם באופן שקוף את כל ממצאי חקירות העומק המוצלחות אשר בוצעו עד כה, 

 .ולעשות זאת באופן שוטף ושבועי

של  שךיפור מתמכחלק ממאמץ לש מדדי תוצא לפעילות קטיעת שרשראות ההדבקה .ו

יפורסם לציבור נקווה ש -דו"ח ראשון פורסם פנימית  טרם פורסמו. –הקטיעה והבידוד 

יוצבו יעדים ברורים לשיפור שבועי , ובאופן שקוף ופומבי מדי שבוע שבוע הבאכבר מה

  במדד הרמטיות הבדיקה. 

מפעילות וולונטרית של  – על ידי הפורום בעברמגוון פעולות הוצעו  – אכיפת בידוד .ז

 פלילי על מפירי בידודהדין ה בבתי המבודדים ואכיפת מתנדבים ועד בקרת פתע מדגמית

מעיד  מהפרוייקטור הדיווח שקיבל הקבינטטרם בוצע, וכל זאת . בגיל הפצת מחלה

 דבר התורם משמעותית להתפשטות המחלה. ף ולא מיושםכלא נא עדיין שהבידוד

המדיניות הקיימת לא מעודדת עמידה בהנחיות. קבינט  – חוקיותמניעת התקהלויות לא  .ח

מוסמסה ולא  –מדיניות הקנסות שאף הוסכמה בקבינט שהמומחים שב וקובל על כך 

הוסכם כי  ויש להן חלק משמעותי בעליית התחלואה הנצפית.ההשלכות קשות . יושמה

 סעיף זה והסעיף הקודם הם הגורמים המרכזיים לכשלון המאמץ להכלת התחלואה.

הקמת דיווח על קיבלנו  – בערים אדומות אכיפת סגרמענה דיפרנציאלי )לפי הרמזור( ו .ט

צוות בראשות פרופ' סלמן זרקא להמלצה על האמצעים לשיפור המענה, ועל רושם 

 מל. י לשיפור, בסגר בדליית אל כרראשונ

יגודה התבקש להעביר מסמך המלצות להערות הצוות לפעולות -ד"ר עדי ניב –הסברה  .י

 בהן יש לנקוט בכדי לשפר את המענה בתחום הסברה. 

אין דרך להסביר או לפרש את ההתמהמהות בסגירת 'רכבת אווירית' של חולים  – נתב"ג .יא

לבחון מחדש את , אדומהיש ליישם מיידית בדיקות לכל נכנס ממדינה מיובאים מדי יום. 

לאכוף בידוד על , ולפעול כמדינה ירוקה ומדינות נוספות הסטטוס של האמירויות

 , ובוודאי על החולים מקרב השבים. הנכנסים

 


