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 20216.42.סיכום דיון קבינט המומחים הלאומי 

 

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

 .גליה רהבפרופ' ד"ר אהוד קלינר, , ניצן ד"ר דורית, יגודה-ניב עדיד"ר  ,לבד"ר בעז יורם חמו, 

 מוזמנים: ד"ר עמית הופרט, פרופ' ניר גביש.   . נעה טריקיד"ר צוות מגן ישראל: 

 

 החלטות מרכזיות על ידיבתקופה זו התקבלו מספר  יים לאחר הדיון האחרון של הקבוצה.התכנסות ראשונה של הפורום, חודשזו 

   יטול חובת מסיכות לרבות בבתי ספר.בוביטול התו הירוק, , לרבות משרד הבריאות

כפי שהוצגו למקבלי  וראש הממשלה עמדות משרד הבריאותאת , ותחלואההסטטוס  את הציגו פרופ' אש וד"ר אלרעי פרייס

 ההחלטות השבוע.

 

בעבר הצגנו מספר חלופות אסטרטגיות לניהול המשבר, וכעת יש לשוב ולהחליט מהי  :ת לדיוןהמרכזיה פרופ' בליצר הציג את הסוגי

 התכלית האסטרטגית, ובהתאם ניתן יהיה לקבוע את דרך הפעולה המומלצת. 

 על הפרק:שעיקריות החלופות ה 3 הוצגו כבעבר,

פעילות במערכת החינוך( כדי )לרבות מגבלות תנועה ועצירת ברמה מקומית/איזורית הפעלת כל אמצעי נדרש  –מיגור  .א

 בכל מקרה של נבדק חיובי. , ולאחר מכן הפעלתם שובלהחזיר את השליטה באירוע

, תוך מאמץ שקול ומתון )מבחינת השלכות על האוכלוסיה Rניהוג האירוע על פי  –צמצום תחלואה ( / suppression) בלימה .ב

 לנהל את האירוע במחשבה על חיים –ומאותו רגע . 1-קרוב ככל האפשר ל Rלהביא את  כדיבאסקלציה הדרגתית והמשק( 

במידה והדבר דורש אמצעי 'מוצא אחרון'  ביותר שמונעות התפשטות נרחבת.מתונות המגבלות הבנוכחות  ,לצד הקורונה

 נדרש דיון מחדש בחלופות. –)כמו סגר( 

, אך בהנחת תפשטמשיך ות, תוך הבנה שהמחלה תR<1 -אין בכוחם להביא לשהפעלת צעדים מינימליים – ספיגה / הכלה .ג

א בשאלה "ספיגה" הי-ין "הכלה" לההתפצלות ב .ספיקה של מערכת האשפוז בהיקף המחוסנים הקיים-עבודה שלא צפויה אי

גדול )על אף שמספר החולים יהיה אז מאד  לצמצם ההתפשטות ננסהחולים קשים,  וצטבראם יהאם בשלב כלשהו ב

  מצומצמות(. -ואפשרויות ההכלה היעילות 

 

 (:אלא מודל ראשוני תרחיש ייחוס, אין זו תחזית או –גש ודה) לדיון הציגו תרחיש ניר גבישפרופ' ד"ר הופרט ו

 ,בואריאנט אלפא( 90%)מול  80%יעילות חיסון בפני הדבקה  ,מזן אלפא 1.5דבק פי מ :הנחות העבודה של המודל לגבי זן דלתא .א

 . בשאר התכונות דומה לזן הבר/זן אלפא

ל ילדים מוביל לגל התפרצות המאופיין בדומיננטיות ש( 'ספיגה'ללא התערבות )נוכחי תוצאות המודל מראות שהמשך המסלול ה .ב

יש  סף הספיקה של בתי"ח.חצה את לא יסביר שו ,בחודשי החורף יגיע לפי הנחות אלה שיא חולים קשיםונוער מבין המאומתים. 

צפויות  .בלימת גל התחלואההפעלת מאמץ לללא  -כל ה .)רובם מבוגרים, רובם מחוסנים( נפטרים במצטבר 1,400 -לצפות ל

  גם בקרב מחוסנים. משמעותית דבקות ותחלואהה

גדול משמעותית מבעבר יהיה חולים קשים מאומתים/יחס ההמודל רגיש להנחות העבודה, נדרש ניתוח רגישות.  :מסקנות עיקריות .ג

 (35-39גילאי המתבגרים והוריהם )מאמץ התחסנות נוסף, בדגש על . יתע״פ מספר חולים קשים בעיי ההתמודדות לולכן ניהו -

 תמותה. תחלואה קשה ו ,קריטי לצמצם את התפשטות התחלואהמסתמן כ
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 ןדיו

 

דיווחים ממדינות אחרות הנמצאות בשלב מתקדם יותר של התפשטות פועלים על בסיס מידע חלקי וחסר, בעיקר על בסיס אנו  .1

השפעת  בשלב זה את , או להעריךובקושי לצפות במדויק את דינמיקת התחלואה הצפויה ,. יש להכיר באי הוודאותדלתאהזן 

ד שבוע וחצי, כל התערבות שנבצע היום, תתן את אותותיה רק בעו -אי הוודאות צפויה להמשך השונים.  התמודדותאמצעי ה

סיבוכים של המקרים שנדבקו בימים האחרונים, יראו, אם בכלל, בעוד זן אלפא ככל שזן דלתא יתנהג כמו ובאופן הדרגתי. 

  שבועיים.-שבוע

 

הקטין לרמה אפסית את הסיכון להגעת מערכת הבריאות לסף הספיקה, ויצר  -אלפאהחיסון שינה את כללי המשחק מול זן  .2

  .R<1 -תוך ש, )למעט חזרה מחו"ל( , לקיים חיי שגרה כמעט ללא מגבלותאפשרות, מול זן זה

 

להערכת חברי  .מאדהסבירות להתפשטות נרחבת עלתה  – ת התחלואהתמוננסיבות ושינה הבישראל  דלתאזן התפשטות  .3

 :ני טעמים, וזאת משסבירהאינה כמפורט מטה האפשרות למנוע התפשטות כזו ללא צעדים מגבילים משמעותיים הפורום 

ותו ירוק(, למעל  מסיכות )זן אלפא, נמדד עם 0.8-הנמדד עלה מ R-. ה1.5 גדל פי R0 - של זן דלתא בשל מידבקותו הגבוהה .א

 . התפרצויות מרובותו (ללא מסיכות ותו ירוק -)זן דלתא  1.3-ל

 תו ירוק. מסיכות ולזן דלתא בנוכחות מסיכות, ולזן דלתא בנוכחות  R-מה יהיה ה מידע המאפשר לשעראין 

 בבריטניה הוערכה –פחותה במניעת מחלה קלה והדבקה מזו שנמדדה מול זן אלפא  יעילות החיסון נגד זן דלתאש יתכן .ב

, גם בישראלבהקדם יש לבצע הערכה מחקרית  דלתא. זן עקב קלהה מהתחלואה 88%(79-93%) בהפחתתיעילות 

  .לאור הדיווח על מאות מקרי תחלואה בקרב מחוסנים

 .(לולא חוסנו)אף כי עדיין משמעותית פחות  יותר מבעבר למעגל ההדבקות כנסיםיגם מחוסנים  – המצב כןאם זה א

 

( מעודדות, 94%תא במניעת מחלה קשה ואשפוז )ירידה ביעילות החיסון כנגד זן דל איןההערכות המחקריות מבריטניה לפיהן  .4

  .גם בזן דלתא -נמוך  נותר אשפוז לסף הספיקהמערכת הצפת הל שהסיכון ומלמדות

חשוב לזכור שהערכה זו מוגבלת שכן לא עבר די זמן להעריך תמותה עקב זן דלתא בבריטניה ובוודאי בישראל, ולא ברור אם 

ונדרש ר זה מהווה שיקול רלוונטי בקבלת ההחלטות, אי הודאות המובנית בהקשעבר די זמן להערכת התחלואה הקשה הכוללת. 

 .הופעת וריאנט אלים יותר / להכיר ולגדר הסיכון גם לתרחיש מחמיר יותר

 

  , ואין מקום לבהלה.2021יש לתקשר לציבור כי אנו במצב שונה משהיינו בראשית במקביל, 

, ומכיוון שרוב 16מכיוון שמחצית מהנדבקים בהתפרצויות עד כה הינם ילדים מתחת לגיל ש, חשוב יהיה להבהיר לציבור

 ההדרדרות לתחלואה קשה מקרב הנדבקים עד כה צפוי להיות נמוךששיעור הינם מחוסנים, הרי  -הבוגרים אשר נדבקו 

מובן שאם גל ההדבקות ימשיך במגמה מעריכית, בשלב כלשהו יצטבר גם  עדיין,משהכרנו בעבר במספר נדבקים דומה. 

     מספר משמעותי של חולים קשים.

 

תוך פרסום ותיווך נתונים , מערכת הבריאות תהילוקניסיון השנה האחרונה מלמד על חשיבות קיום שיח שוטף ורציף עם הציבור  .5

בתחלואה וההשפעות האפשריות על מערכת  העובדתיים. בין היתר יש לתווך את חוסר הוודאות הקיים ביחס לעוצמת העליי

 . , והצורך לפעול בתוך ולמרות אי הודאותהבריאות וניהול חיי שגרה תקינים
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בנוכחות זן כה מדבק ומכיוון שישראל אינה אי  וסביר שתשאר אנדמית.הקורונה איתנו כאן יש קונצנזוס בין חברי הפורום כי  .6

למשך  עם זנים חדשים( דולהתמודלצד המחלה ) שגרת חיים תקינהפתרונות אשר יאפשרו ולהטמיע נצטרך לפתח מבודד, 

הופכת את ההתמודדות בשגרה  נים,ורוב מכריע של המבוגרים מחוס העובדה שקיים חיסון יעיל שנים.ככל הנראה חודשים ו

באופן המאפשר פגיעה מינימלית ככל האפשר. חלק מהפעולות )מסיכות, היגיינה( יועילו גם להפחתת תחלואה נשימתית באופן 

 כללי.

 

, הכרוך בהם בו אין מידע על הסיכוןמוקדם תורת הפעלה המצמצמת באופן שוטף את הסיכון לייבוא וריאנטים בשלב  נדרשת .7

                          .מהווה איום ממשי )בעולם( ולייצר נהלים ומגנגנונים אשר יאפשרו להגיב בחריפות במידה ויתברר שאכן זן חדש

 . , אלימים/מדבקים יותרהעתידים לבוא ניםלז יש לכלול מענה גםהפתרונות שמתגבשים כעת לתת מענה לזן דלתא,  במסגרת

 

 אסטרטגיות:בחירה בין חלופות 

בין  –ציבור כנסבל רבים בתפס על ידי יהיקף התחלואה החזוי ש שכן נראה ,נשקלה כאלטרנטיבההכלה  / אסטרטגיית ׳ספיגה׳ .8

עם   אמצעים נרחבים של בריאות הציבור.בשגרה למחלות ומצבי בריאות אחרים מולם לא ננקטים באופן מוחלט ובין בהשוואה 

 Long Covid -, בנוסף לנוספים מאות רבות של נפטריםמספר מצטבר של ו ,חולים קשים מאושפזיםמאות זאת, העריך הפורום כי 

ולאפשר לה  מנגדהינה תחלואה משמעותית בראיית בריאות הציבור אשר לא סביר לעמוד בילדים ונוער בהיקף שקשה להעריך, 

אם המאמצים  בחינהל fallbackוכל להיות אסטרטגיית תכן זו  .יכולים להביא לצמצום משמעותי מידתייםצעדים ש הינתןב ,לקרות

 רמת ביטחון מספקת בהנחות הבסיס לגבי יעילות החיסון למניעת אשפוזים מזן דלתא )והזנים שיבואו בעקבותיו(. תהיה אם, יכשלו

 

בשלב זה סבירה  נראית חים שאפשרות של מיגור מלא איננהקונצנזוס בין חברי קבינט המומונרשם  ,נשקלה אסטרטגית מיגור .9

סביר להשית על הציבור נראה לא  .מדינה המחוסנת בעולםה -ישראל בהראשוני  לאור מידבקות הנגיף והיקף ההתפרצויות

. לטווח הארוך שימורבנסיון להשיג מטרה שלא ברור שהינה בת  ,חברתית וכלכלית ולהשית פגיעהשל הגבלות ם דרקוניי םצעדי

 ספיקת מערכת הבריאות-לאיהכולל , ובהינתן צמצום הסיכון וכה מפושט גלובלית בזן כה מדבק בפרט כשמדוברזאת 

 .יםהסביר יםבתרחיש

 

אשר מטרתו לצמצם  ,(suppressionבלימה )אסטרטגיית  היא מהלך ביניים, לדעת הפורוםלכן  האסטרטגיה הסבירה ביותר .10

 לטווח הארוך לשגרה המאפשרת ולכוון ממוקדים,, לכבות את מוקדי התחלואה הקיימים במהלכים את התחלואה ככל הניתן

R<1  היומיום של האזרחים והעסקים הפרעה מינימלית לחייהפעלה מירבית של פעילות מוסדות המדינה ומאידך תוך.              

 באופן מידתי לחומרת האיום במקרה והמאמץ יכשל.  –הכל 

 

במידה והצעדים לא יביאו  -ש את החלופות השונות ת ולשקול מחדעם הצטברות מידע נוסף ניתן יהיה לנהג את קבלת ההחלטו .11

חריפים והאפשרות היחידה לצמצום תחלואה תהייה אמצעים  ,איצלח אף התלא  'תו ירוק'-ה הפעלתולצמצום תחלואה המקווה, 

בהתאם למידע שיצטבר עד  ('הכלה'/ות הדרגתית של התחלואה )'ספיגה'ידרש דיון מורכב בבחירה לאפשר המשך התגבר יותר,

 .מההתפשטות החזוי פוטנציאל הנזקו , התחסנות האוכלוסיה,אז אודות הזן

יביאו להשבת המצב המפורטים אם שימוש במסיכות, שליטה טובה על נתב"ג, אכיפת בידודים כמתחייב ושאר האמצעים , מנגד

על  וריאציהאפשרות של  בחוןיהיה ל ניתן –לנצפה לפני שבועיים )מספר חד ספרתי של נדבקים, היעדר התפשטות קהילתית( 

 .(ללא סגרים סיבי לכל מקרה מאובחן,)'פק"ל התפרצות' אינטנ מיגורת האופציי
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  – המלצות

הנחיות להימנע מבנסיבות הקיימות היום )מצב תחלואה, שיעור התחסנות, אפקטיביות חיסונית גבוהה ועוד( הפורום ממליץ 

יכול ותישקל בהתאם למציאות זו כ מדיניות .וכו'פעילויות חינוך, מסחר, תחבורה ובכל הארץ אוטומטית  שיש בהן כדי לעצורגורפות 

 השפעות התחלואה על מערכת הבריאות.  ואמצב התחלואה שינוי לא צפוי ב -המתפתחת

  .לצמצם באופן משמעותי את התחלואה והתמותה שבכוחם לסייעעדים צבסדרה של מייד מומלץ לנקוט עם זאת 
 

 :מרכזייםרבדים  4-ב יש לפעול ,(suppressionאסטרטגיה של צמצום תחלואה )להתמקד בשלב זה בבפורום הסכמה רחבה בהינתן 

להיערכות פעולות ממוקדות באתרי התפרצות, ופעולות פעולות להקטנת פוטנציאל ההתפשטות בכל הארץ, הגברת ההתחסנות, 

  :תעם התפרצות עתידי להחמרה והתמודדות
 

 : (הרלוונטיות בכל קבוצות הגילהגדלת שיעור המחוסנים בתחום החיסונים )פעולות 

לא  50מעל גיל מחלימים(  70,000איש )ועוד  200,000למעלה מ מנתוני משרד הבריאות עולה כי  –בגירים תחסנות ה ( 1)

התחסנות וסיוע ל , ולנקוט בצעדים לעידודהתחסנות-הסיבות לאי וזיהוי עומק מיפוילבצע  ץהפורום ממליהתחסנו כלל. 

שוב  בקרב קבוצה זאת שהינהלמצות את מבצע החיסון ינוי הנסיבות והתפשטות זן דלתא ראוי כח שבהתאם לממצאים. נו

כפי שנעשה בהצלחה רבה  ,ושימוש בקמפיין פרואקטיבי בשילוב החברה האזרחית וך פניה אישיתתבסכנה ממשית 

 .20-50 הגילקבוצת ב לא מחוסנים בוגרים 450,000 -ל צעדים אלו יש לבצע גם ביחס .לפני מספר חודשים

 

אליהם מכוון  12-15מעבר לבני ם של בני נוער בקמפיין ופעילות של קופות החולים. יש לעודד חיסונ - התחסנות בני נוער ( 2)

  שטרם התחסנו. 16-19בני  170,000הקמפיין החדש, יש לקדם חיסונם של 

   שם התחסנו מעל למיליון נערים בני )לאור מידע שהצטבר הן בישראל והן בארה"ב : 12-18בני  חיסון בניםבהתייחס ל

הסיכון לדלקת בשריר הלב כתופעת לוואי של  את המידע הקיים ולפיולהורי הבנים המתחסנים הנגיש יש ל( 15 -12

, והסיכון לנזק הרוב המכריע של המקרים הינו בדרגה קלהכמו כן יש להבהיר כי . 1:10,000 -החיסון הינו בשיעור של כ

הן הקשים, והן הסיבוכים הפחות  – המתחסנים מקטינים מאד הסיכון לסיבוכי המחלהמאידך,  .לתפקוד הלב נדיר מאד

והצפי להמשך חיים בנוכחות  לאור הסיכון המתגבר כעת להדבק בקורונה,. long covidקשים אך נפוצים יותר לרבות 

מומלץ לבני באיזון כלל השיקולים כי  ,האמריקאי CDC-גם ה וכמוהו הישראלי, קבע משרד הבריאות מתמדת של המחלה,

  הנוער להתחסן.

ושור באמצעות בר – קבינט המומחים תומך בעמדה זו וקורא לחיסון בני הנוער, תוך יידוע ההורים על הנתונים לעיל

ופעות ים לגבי תבוססנתונים מגם -על התועלת והחשיבות, כמומידע  –ויחולק בעמדות החיסון ייעודי שיכלול את כל הפרטים

 ילדים. ודד אותם לפנות להתייעץ עם רופא המשפחה /מתקשים לקבל החלטה יש לעבמקרים שבהם ההורים  .לוואי

 

  פעולות לצמצום פוטנציאל התפשטות תחלואה

 .חובת מסיכות בחללים סגוריםקונצנזוס על הצורך להחזרת שנו י ( 3)

, באוויר הפתוח –קייטנות הבתי ספר של הקיץ וכמה שיותר מהפעילות בלהנחות את מערכת החינוך לקיים הפורום ממליץ  ( 4)

מחוץ  בחלל סגורמרובת משתתפים  פעילותמ מנעלה גםמומלץ ך כ ולהיערך לפתרונות בתחום זה לקראת שנה"ל הבאה.

  .לשעות הלימודים

 .)ולא להסתפק במיזוג( בכל פעילות הכוללת ילדים ונוער לאוורר חללים סגוריםלחייב ראוי  ( 5)
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ולהקל על  יש לפעול להגברת המודעות לחשיבות ביצוע בדיקות בשגרה - בדיקות קורונה במרחבים עירוניים הנגשת ( 6)

לפי נציגת ארגון הבריאות העולמי מדינות אירופאיות המנגישות בדיקות אנטיגן מהירות  .ביצוע בדיקות באופן שוטף

יש לאפשר ולעודד ביצוע בדיקות גם על ידי   באתרים רבים במרחב העירוני מתמודדות טוב יותר עם התפשטות התחלואה.

  מחוסנים, לאור הנתונים האחרונים. 

 

 לבלימת התפשטות מקומית וקטיעת שרשראות הדבקה:ות פעול

תוך מתן תקציב וסמכויות ביצוע של  – להגביר את מעורבות הרשות המקומית בהתמודדות עם התפרצויות מקומיותש י ( 7)

שרד מסיכות מעבר למתחייב לפי נהלי מת (, לחייב עטימסחר, חינוך, תרבות – כל חקירה והגבלת פעילויות בשטחה )מכל סוג

 .הלאוכלוסיי, לאכוף בידוד, ולבצע הסברה הבריאות

 

לבצע  -מדגיש את ההכרח בשינוי מהותי בהתמודדות עם אתגרי השבים מחו"ל הפורום  –ומעברי הגבול היבשתיים נתב"ג  ( 8)

אין פספוס של , לוודא כי לחוזרים מחו"ל )בהתאם לקריטריונים של משרד הבריאות(של חובת בידוד  תאכיפה אפקטיבי

הנושא מוזכר כנקודת תורפה וכצעד חיוני בכל סיכום של קבינט המומחים בשנה . לרבות מחוסנים – לנכנסים בדיקות

 האחרונה, ולא נשוב לדון בכך. 

 

ימים מיום הנחיתה  X –מתחסנים ולא מתחסנים  – שלישית לחוזרים מחו"לבדיקה ממליץ הפורום כי תתבצע  –בנוסף  ( 9)

  .)על מב"ר לקבוע היום האופטימלי בהתאם לסימולציה( בישראל

 .מחוסנים )חייבי בידוד(-למחוסנים )לא חייבי בידוד( והלא לתמרץ ביצוע בדיקה זו / נות המאפשרים לחייבלמצוא פתרויש 

 

 .ההמלצה שלא ליסוע לחו"ל עם ילדים בשלב זה לתקשר לציבוריש  ( 10)

 

הוזכרה אף היא שוב ושוב במסקנות פורום זה. יש למצוא פתרונות  דמיולוגיתאכיפת בידוד למחויבים בכך לפי חקירה אפי ( 11)

 .חולה מאומת כשהוא מפר בידודיש לנהוג בחומרה על פי הדין הפלילי במקרים בהם נתפס לכל חייבי הבידוד, ובפרט 

 

להרחיב הפורום ממליץ  ולא מחוסנים( מחוסנים)על רקע העלייה בתחלואה ופוטנציאל הסיכון בקרב קשישים  - מגן אבות ( 12)

מחוסנים שנחשפו לא צריכים לעבוד  ולבצע ניטור רציף ומחזורי של בתי האבות ומוסדות מקבילים. ,את פרויקט מגן אבות

 ימים מהחשיפה ובדיקה שלילית. 10במסגרות אלה בתקופה זו, עד להשלמת 

  

)גם בבתי"ס של החופש הגדול, ודאי לקראת  במוסדות חינוךלבצע ניטור יזום מומלץ  בישובים עם ריבוי תחלואה -מגן חינוך  ( 13)

ביישוב פעילויות חינוך כסדרן פעולות אלו עשויות לתמוך באפשרות להמשיך לקיים  .חידוש הלימודים לאחר חופשת הקיץ(

        .בבתי ספר שטרם זוהתה בהם תחלואהקטן עם ריבוי תחלואה, 

חינוך בהן נתגלתה תחלואה, אלא לפעול לפי החלטת הרופא המחוזי בהתאם לממצאי אין לסגור באופן אוטומטי מוסדות 

 החקירה האפידמיולוגית.

 

כעת כאשר ההעברה בקהילה עודנה נמוכה לניטור הביוב עשויה להיות משמעות רבה יותר. יש להמשיך  -ניטור בביוב  ( 14)

עלייה ולפתח את המערך על מנת לאפשר ניטור מדוייק ולאפשר התראה מוקדמת, מיקוד לרמה של שכונה ומטה ע"י 

בו צפוי המערך להצליח לספק  ותפעול יש להציע מתווה פריסהבמעלה הזרם' כאשר יש תוצאה חיובית, וניטור וריאנטים. 

 .לאחר ביצוע פיילוט מוצלח, יש לסיים התקשרות ולמסד את הניטור באופן ארצי התראה מוקדמת ברגישות ראויה.
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 יתכן וגם בתחלואה הקשה( –)ובהמשך לעלייה בתחלואה  פעולות היערכות ומוכנות

מדיניות מעבר רבות ל ,להתמודדות עם אשפוז חולי קורונה בהתאם למציאות המתפתחתש לקבוע נהלים קליניים י ( 15)

מחלקות של מול פתיחה נרחבת הפעלת מרכזי על  בחינת חלופה שלתוך  ,מפעילות שגרה לפעילות מחלקות קורונה

 א תתגבר משמעותית(.)בהינתן הצפי למספר לא גדול של מאושפזים כל עוד התחלואה ל קורונה בכל בית חולים

 

. בהקשר זה יש הבא חירוםהבשגרה אשר יאפשר התמודדות במצב  תקניםוידוא  –השלמת פערים במערכת הבריאות  ( 16)

עתידי אשר לא יהיה רק יותר מדבק אלא גם יותר אלים או פחות רגיש  וריאנטלהכין כבר כעת את הקרקע לאפשרות של 

ור הסבירות אל ר, ולבצע תכנון מסודשניתנו בתקופת הקורונהכן יש לשמר את התקנים של כוח האדם לולחיסון, 

  .לאירוע מסוג זה תיהמשמעות

 

בדגש על תחומים שנתגלע בהם מחסור  להתמודדות עם האתגר תגבור והכשרת כוח אדם מקצועי נוסףכמו כן, יש לבחון  ( 17)

 – עצמה בעת חירום)מתוך הבנה שספיקה בגל השלישי -ואיימו לקרב את מערכת הבריאות לאי בעת התגברות התחלואה

 .(הדבר אינו אפשרי

 

, חקירה אפידמיולוגית )משל"ט( על ההנחיה לעצור את פירוק המערכים הנדרשים לניהול ושליטה בהתפרצותאנו מברכים  ( 18)

בטרם יפורקו מערכים אלה בתום האירוע הנוכחי, יש לתת מענה סדור מידע ועוד. ידע וה)מנהלת אלון(, מערך ה

  יב זאת.בעת אירוע המחי , ולאופן בו יוקמו מחדשלנחיצותם באירוע הבא

 

מחוסנים -הוא מניעת התקהלויות של לא בלימת התפשטות התחלואההמשך ל הנדרשבאם יתברר כי האמצעי  ( 19)

 . השבת התו הירוק על כנו, במתכונת מותאמת וןבחיש לאינן מועילות,  ר כשלעצמן"מבוהמלצות , בחללים סגורים

בכניסה בדיקות מהירות  ולבוישהפורום ממליץ כי כדי למנוע פגיעה בסקטורים המשרתים פעילות ילדים בחללים סגורים, 

 . גיל חיסוןנם בשאילילדים  את הבדיקות הללו מעותיתמשולסבסד  לאתרים המחייבים תו ירוק,
 

  .מתווה זהמצב ובב אשר יצדיקו הפעלה מחודשת של התו הירוקקונצנזוס לקביעת המדדים והנסיבות  נרשםלא 

גם -, כמולקראת מהלך זה המפורטותת תשתית החוקית, הלוגיסטית וההנחיולהכין את הלפעול כבר כעת ש יכי הוסכם 

 .תוך הקטנת הפגיעה במשק שטות המחלהלמניעת המשך התפ אפשרי כמענה דיקות,בה סבסוד מימוןתמיכת האוצר ב

 

יש להשלים בפרק זמן מתוך הבנה שקיימת ודאות גבוהה להמשך הופעת וריאנטים מאתגרים בחודשים ובשנים הקרובות,  ( 20)

, ולגזור משמעויות לשיפור התנהלות ומההתפרצות כולהמהלך תחקור והפקת הלקחים מהגל השלישי סביר את 

. הלקחים נוגעים לחלוקת הסמכויות בין הגופים השונים האחראים על ההתנהלות הבאה המשמעות המערכת בהתפרצות

רכש והצטיידות, ניטור, מעבדות, שדרוג מערך המידע בקהילה ובבתי החולים, תקנון מערכת הבריאות  בשגרה ובחירום,

  .ועוד חירוםהכנה לשגרה כל


