
 18/1/2021סיכום דיון של קבינט המומחים הלאומי 
  

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

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

 .שוקי שמר

 ., תומר לוטן )מגן ישראל(, ד"ר נעה טריקיגרינפלדד"ר אורלי  :משתתפים נוספים

 :מהלך הדיון
   

מב"ר עומד להמליץ על הארכת הסגר. האם המומחים  –הציג את השאלה לדיון פרופ' בליצר  .1
 סבורים שיש חלופה אחרת?

תחלואה וחיסונים. התחלואה כעת עודנה גבוהה ביחס  –פרופ' אש הציג סיכום סטטוס נוכחי  .2
 בסגר הקודם.  בתקופה מקבילהלשיא התחלואה והתחלואה הקשה שראינו 

 התקיים דיון. .3
 

 סיכום:
מהמקרים החדשים לפי הערכות מב"ר, והוא משנה את דפוסי  40%-הזן הבריטי מהווה כבר כ .1

בלתי נשלטת, כל זאת בעת בה  התפשטות המחלה ומגדיל מאד את הסיכון להתפשטות נוספת
התחלואה הקשה מהווה עול משמעותי על בתי החולים עם סיכון גובר והולך לירידה באיכות 

הטיפול בחולים הקשים, כמשתקף מהערכות ראשוניות בישראל, ומדיווחים ממדינות נוספות 
 .WHO-כפי שהובא ע"י ד"ר ניצן מהידוע ל

 
אין מידע כרגע לא על יעילות החיסונים כנגד הדבקה, לא על יעילות החיסון כנגד תחלואה קשה  .2

  בגילאים השונים. 
 

 נרשמה הסכמה רחבה שאין מנוס מהארכת הסגר, וזאת על מנת: .3

( אוכלוסיהה לגדר סיכונים על ידי הגדלת שיעור המחוסנים באוכלוסיות הסיכון )ובכלל .א

 בטרם פתיחת המגבלות.

אשר יאפשר לא רק עצירת הצטברות  R<1 –, ו הקשה עליה בתחלואהלוודא עצירת ה .ב

 התמותה.והקטנת  – חולים קשים נוספים בבתי החולים, אלא אף מגמת ירידה

  .את מדדי הקטיעה החולים החדשים כדי שנוכל לשפרלהקטין את מספר  .ג

 לאסוף נתונים על קצב ההדבקה עקב הנגיף מהזן הבריטי, ועל יעילות החיסונים. .ד

 

 0מיגור ) :הסגרחיי השגרה לאחר התכלית האסטרטגית של חלופות התנהל דיון ראשון על  .4

לנדבקים חדשים(, או בקרת ספיקת בתי"ח )=אקורדיון סגרים(.  R<=1הכלה ) או(, הדבקות

 יקבע דיון המשך.

 

 לשפר נקודות חולשה לקראת יציאה מהסגר:  ,בזמן הסגר ,העתהובהר כי זו  .5

בוטות של כללי ההתנהלות הפרות מניעת השלמת כלים חוקיים ותמריצים משמעותיים ל .1
 בכל המגזרים, לרבות מימוש ההחלטה להגדלת קנסות

 בדיקה שלילית לפני טיסה לישראל, בדיקות בכניסה, ואכיפת בידוד.  – ג"נתב .2

 ' כך שניתן יהיה להרחיבו לכל כיתה שתיפתח בתום הסגר. מגן חינוךהרחבה דרמטית של ' .3

 בעלות רמת דיוק מירבית בדיקות מהירותייבוא מאסיבי של  .4

 שיפור מערך החקירות והקטיעה המשך  .5

 חלל סגור גם בשלב הראשון של היציאה מהסגר.ב 5שמירה על העיקרון של עד  .6

  יתקיים דיון נוסף על יישום עקרונות הדיפרנציאליות.  .7


