
 22/12/2020סיכום דיון של קבינט המומחים הלאומי 
  

מר יורם  פרופ' נדב דוידוביץ,פרופ' נחמן אש, פרופ' ארנון אפק, פרופ' רן בליצר )יו"ר(, משתתפים: 

 .ד"ר עדי ניב יגודה, ד"ר דורית ניצןד"ר בעז לב, פרופ' חגי לוין,  חמו,

, ד"ר נעה טריקי )מגן אורלי גרינפלד )מגן ישראל(, ד"ר (טכניון) גביש נירפרופ'  :משתתפים נוספים

 ישראל(

 

 :  מהלך הדיון
 

'מירוץ' בין קצב החיסון מחד והתפשטות הנגיף מאידך, -ה -פרופ' בליצר הציג את האתגר  .1
ושאלת המפתח האם חיסון בקצב מהיר יכול לסייע להכיל את התחלואה בלא נקיטת צעדים 

 מחמירים של ריסון מהודק או סגר.
'גס' מדוע על פניו נדרשת הפחתה מיידית בקצב ההדבקה, -רופ' בליצר הסביר את החישוב הפ .2

 ללא תלות במבצע החיסון המתנהל במרץ כעת:
שבועות, ולאחר מכן  3-איש ליום ל 50,000של חיסון  שמרניתהובהר כי בהנחה  .א

יום לחסן את קבוצות  40ביום )מחציתם מנה שניה של החיסון(, הרי שיקח  100,000
)בהנחה והחיסון יוגבל ביעילות רק למבוגרים וקבוצות  ראשונהבמנה  הסיכון המוגבר

 100,000סון יוכפל )אם קצב החי יום נוספים למתן החיסון השני לכולם.  20-הסיכון(, ו
הגעת החיסונים תאפשר זאת, הרי אם לאחר מכן( ו 200,000-שבועות, ו 3-ליום ל
יום לקבלת מנה  20יום לחסן את קבוצות הסיכון המוגבר במנה אחת, ועוד  20שיקח 

 .באוכלוסיה זו 95%של  יום עד להשגת חסינות טובה 40-60 –שניה על ידם. כלומר 
ימים מהמנה  10כעבור  50%, עד רגת לאורך תקופה זוהשפעה חלקית מדוצפויה 

 . הראשונה
ממקרי התחלואה הקשה  80%קבוצה זו, אם יבחרו במדויק המתחסנים, יכולה לכלול 

פרופ' נדרש מידול מדויק להשפעה המצטברת, והוא יוצג בהמשך על ידי  הצפויים.
   .גביש

)המצב כיום(, מספר החולים החדשים היומי מכפיל  R=1.3הובהר היא כאשר במקביל  .ב
התחלואה דהיינו  ,הכפלות 3.5-5יום יתרחשו  40-60-ב –יום. כלומר  11עצמו מדי 

לאורך התקופה,  R=1.25אם   .10-32 אה הקשה בפוטנציאל לעלות פיוהתחלו
 . ויותר 6התחלואה הקשה עלולה לעלות פי 

גם אם ההגנה החלקית לאורך התקופה על האוכ' בסיכון בזכות  - גסלכן, בחישוב  .ג
 80%-)כי האוכלוסיה שאחראית ל 5החיסון תקטין את שיעור התחלואה הקשה פי 

יעלו  -תחלואה והתמותה בשיאבאותו הזמן ה, עדיין מהתחלואה תהיה מוגנת(
 R, וימשיכו לעלות לאחר מכן אלא אם יופעלו צעדים להקטנת מצב הנוכחיבהשוואה ל

 . או יואץ משמעותית קצב החיסונים
פרופ׳ ניר גביש )טכניון( שעובד יחד עם צוות המודלים של מכון גרטנר הציג את הסימולציות  .3

(SIR מטריצות מגעים לשכבות גיל מבוססות ,POLYMOD שערך מכון גרטנר. הנחות היסוד )
 מתחסנים חדשים ליום.   30-50,000( וקצב חיסון של R=1.3)אף כי כיום  R=1.25היו 

 נקודות מרכזיות מהסימולציה:
מחוסנים  50,000חיסונים ביום =  100,000גם תחת הנחות מיטביות של קצב חיסון ) .א

מתחלואה קשה, באם לא  60%ימים מהחיסון של  7חדשים ביום(, והגנה חלקית בתוך 
חולים  1100ית במספר הנדבקים היומי, נגיע למדד סף של תיבלם העלייה הנוכח

קשים באמצע ינואר.  מצב תיאורטי של המשך גל התחלואה ללא צעדי בלימה או שינוי 
מתים  3771-חולים קשה בשיא ו 1890יוביל ל  -התנהגות עצמי של האוכלוסייה 

 במצטבר בגל הנוכחי, בתוך שלושה חודשים.



, והם יופעלו בתוך 0.9-ר יקטינו את מקדם ההדבקה לאם יופעלו אמצעי ריסון אש .ב
וסך התמותה החדשה תהיה  761שבוע מהיום, הרי ששיא התחלואה הקשה יהיה רק 

1491. 
)סגר ליל הסדר(, והם  0.7-אם יופעלו אמצעי ריסון אשר יקטינו את מקדם ההדבקה ל .ג

תה תהיה וסך התמו 740יופעלו בתוך שבוע מהיום, הרי ששיא התחלואה יהיה רק 
1280. 

 3, והם יופעלו בתוך 1.1-אם יופעלו אמצעי ריסון אשר יקטינו את מקדם ההדבקה ל .ד
ימים מהיום, וכעבור שבועיים תתברר היעילות החלקית שלהם ויופעל סגר מלא, הרי 

.  תרחיש זה נערך במקדם 1562וסך התמותה תהיה  1217ששיא התחלואה יהיה 
 .1.3הדבקה של 

 
 ההמלצה הראויה בעת הזו.התנהל דיון אודות  .4
 
 

 סיכום:

 בדגש על נדחו, שב ומביע צער ותיסכול מכך שהמלצותיו לפעילות מונעת מוקדמתהפורום  .1

עליהם המליצו ללא צעדי איזון  החלטת הקבינט לפתוח את המסחר בקניונים ובשווקים

בפועל, נוצר ההכרח בנקיטת . בכך, למניעת עליה נגזרת ובלתי נמנעת בתחלואההמומחים 

אמצעים חמורים ובעיתיים יותר לבלימת התחלואה וסגירת הדלת בפני חלופות דיפרנציאליות 

 ומתונות יותר.

אי בלימה מיידית של התחלואה תעלה במחיר 'מירוץ' בין החיסונים לבין התפשטות הנגיף, -ב .2

 .יקר ביותר בחיי אדם, גם תחת משטר מיטבי של חיסון המוני

, ההשלכות הפוטנציאליות של המשך ההתפשטות בקצב גם בתוך הקהילה הרפואיתאה שנר .3

הנוכחי לא הופנמו. נדרשת הסברה טובה יותר ומסרים חדים יותר. ד"ר ניב יגודה יתחיל תהליך 

 לגיבושם עם הפורום.

 , נדרשים באופן מיידי הצעדים הבאים:שלכל הפחותקיימת הסכמה רחבה לכך  .4

 ונים ובשווקיםסגירת המסחר בקני .א

כניסת ללא  –)דהיינו  Take awayו/או  שליחויותבהפעלת חנויות הרחוב והמסעדות  .ב

 קהל לחנות(

 מקבלי קהל ועסקים ציבורהמוסדות סגירת  .ג

 הקטנה למינימום של הגעת עובדים לא חיוניים לעבודה בעסקים שאינם מקבלי קהל .ד

הפסקת הלימודים הפרונטלים )בחללים סגורים( של תיכונים וחטיבות הביניים. הותרת  .ה

 על כנה. ד'-גןהלימודים בכיתות 

, והותרה על כנה של יכולת 5-החמרת המגבלה על מספר המתכנסים בחלל סגור ל .ו

המלצה זו היא החשובה ביותר מכל איש באוויר הפתוח.  20ההתכנסות של 

 ההמלצות לעיל.

, ובמידה ואין שיפור ראוי למשך שבועיים 4בסעיף  הפעולות לעילמשלב להפעיל את הוצע  .5

החמרה משמעותית תו"כ אותם שבועיים, לקבל החלטה על בקצב ההדבקה, או אם תהיה 

 ., אבל קיים סיכוי יותר מסביר לדעת הפורום שתחת הסברה יעילה הדבר לא ידרשסגר

לאור סעיף ד' בסימולציה לעיל, נראה שאפשרות זו משמרת את התחלואה והתמותה  .א

 בגבולות הספיקה של מערכת הבריאות, ומאפשר לשמור על חלקים משמעותיים

על כן יש מקום לאפשר חינוך )יסודי(, מסחר )בשליחויות( ועסקים  מהמשק פועלים.

 גם בעת הריסון/סגר כפי שיוחלט.  –ללא קבלת קהל 



לנסות לשבועיים מדיניות של הגבלת מספר  ראוירוב דיעות כי  –לגבי מגבלות תנועה  .ב

, בטרם שוקלים סגר ומגבלות תנועה מלאות כחלופת סגר 5-המתכנסים לחלל סגור ל

לעיל. כלל  4מ'( אשר עלולות לפגוע בפעילות המסחר והחינוך בסעיף  1000)

, ולפי הסימולציה לא יביא לסיכון R-המגבלות אמור לספק ירידה משמעותית דיה ב

 משמעותי לרווייה של מערכת הבריאות. 

 

כולל פורום תמכה בסגר מלא מיידי, רי הדעת חלק מחבהוסכם כי איזון הסיכונים מורכב, ו .6

 ד' בערים ירוקות על כנן. -גן תוך בחינת האפשרות להותיר פעילות כיתותמגבלות תנועה, 

יש ( יהפכו תכופים. VUI  /VOCאירועי הופעת מוטציות חדשות וזנים חדשים מעוררי דאגה ) .7

ממדגם שיטתי של הבדיקות צורך להרחיב ככל הניתן את ביצוע בדיקות ריצוף לנגיפים 

כדי לאפשר גילויו פריימרים ייעודיים למוטציות הידועות בזן הבריטי החיוביות, ולקדם הזמנת 

 שגרתית מכוונת. PCRבישראל בבדיקת 

בכדי לכוון בדיקות  super-spreading eventsיש לכוון את החקירות האפידמיולוגיות לזהות  .8

 ים בעיתיים.ריצוף גנטי לקלאסטרים אלה לזהות זנ

ולהקפיד על  לשמור על עצמו ועל משפחתו לנוכח העליה בתחלואהקורא לציבור שב והפורום  .9

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

 .בהיקף מספק לחיסון רוב האוכלוסיה

 

 


