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ד"ר פרופ' חגי לוין, נדב דוידוביץ, פרופ'  פרופ' ארנון אפק,ד"ר שרון אלרעי, , )יו"ר( פרופ' רן בליצרמשתתפים: 

 .פרופ' גליה רהב, פרופ' שוקי שמרד"ר אודי קלינר,  דורית ניצן,

   רקע:
הדיונים מול משרדי החינוך והאוצר, וההחלטות הצפויות לעלות פרופ' גמזו את סטטוס תומר לוטן הציג בשם 
 . מחר בקבינט הקורונה

 פרופ' בליצר הציג הנושאים לדיון:
לפתיחת הלימודים לאור האתגרים שמעלים משרדי החינוך והאוצר, האם משתנות המלצות הפורום  .1

 (2בנקודת ההקלות הקרובה )שלב  ד'-בכיתות א'
 ד'.-כיתות א'או חלקו, במקביל ללפתוח את המסחר האם ניתן  – 2שלב אותו ב .2
 

 :והמלצותסיכום 
מוסכם כי ילדים מדבקים ונדבקים גם אם בשיעורים פחותים ממבוגרים צעירים, ואין סיבה להסתפק  .א

בתנאי לימודים המסכנים אותם ואת בני משפחותיהם בעת הזו בה עדיין מתקיימת הדבקה מפושטת 
 בקהילה.

)שלב  בשלב ההקלות הקרובכבר ד' -לפתיחת שנת הלימודים בכיתות א'מומלץ כי משרד הבריאות יפעל  .ב
(, בתנאים שהוגדרו בדיון המומחים הקודם והתקבלו כעמדת משרד הבריאות, לרבות קפסולות בכיתות 2

)וכן אי ערבוב צוות ותלמידים בין קפסולות בבית הספר בצהרונים ובהסעות, בדיקות סקר לצוות כך  ב'-א'
 . שהתשובות תגענה לפני היום הראשון ללימודים, וכן שאר ההמלצות המנויות בסיכום הדיון הקודם(

יכולות  ב'-כיתות א'. בעוד שבוע לפתוח הלימודים בקפסולות כמתוכנן בכל מקרה יכולות ד'-כיתות ג'
 ורשויות מקומיות בייישובים דרגהשבוע, ובה-שבוע בתחילהלמוד פתוח הלימודים בעוד שבוע ולל

             בקפסולות.  באופן מלאשנערכים לכך, ללמוד 
מהיר וחסכוני, ועיריות חלק מהעיריות כבר הציעו מתווה מתאים, עולה כי  המומחים ומהדיווח שקיבל

חשוב לשלב כוחות בין משרד החינוך, השלטון המקומי  ללימודים בפורמט זה.ערוכות כבר  אחרות
ותוך מאמץ לגבש , 2כבר בשלב פתיחת הלימודים לומשרד הבריאות כדי לוודא מיצוי פתרונות גמישים 

 עלויות ועיכובים שאינם מחויבי המציאות. ולאמץ מתווים שאינם משיתים
 .כפי שהוכרז 9, ולא רק למידה בקבוצות של כבר כעת סבירה ילדים 19למידה בחוץ בקבוצות של  .ג
רבות רפואה משלימה נכון אחד על אחד למוסכם כי שירותים  – 2בנושא פתיחת רכיבי מסחר בשלב  .ד

 . , בהתאם לתוכנית משרד הבריאותד'-לפתיחת כיתות א' שיפתחו במקביל
 , ראוי לכוון)הנושא נותר במחלוקת( 2בשלב המסחר  אם וככל שיוחלט על פתיחה נוספת שלכי  סכםהו

או יציאה אל המדרכות ומכירה תחת כיפת השמיים בתנאים  take away)ללא כניסת קהל לחנות סחר למ
   בהם לא צפוי דוחק וצפיפות(, וללא פתיחת חנויות בתוך קניון או תוך יצירת התגודדות בחלל סגור.

 להתמודדות ארוכת טווח עם הקורונה:המומחים שבו והדגישו עקרונות בסיסיים  .ה
                            יש לפעול מיידית למגבלות כניסה ויציאה וסגר פנימי במוקדי תחלואה.  – ציאליותנדיפר .1

                         .ובאופן שוויוני ואחיד בין הסקטורים והאוכלוסיותיש להפעיל את המגבלות בנחישות 
 זה תפגע אנושות ביכולת להשיג סטטוס קוו ארוך טווח שימנע עליית תחלואהאי עמידה בעקרון 

 ומגבלות קשות בפעם השלישית. נוספת
למניעת  האכיפה האפקטיביתיש להגביר משמעותית את  – מניעת התקהלויות מסכנות .2

, חתונות רבות משתתפים, אירועים חברתיים צפופים בניגוד לתקנות – חברתיותהתקהלויות 
היעדר אכיפה אפקטיבית ודיווחים מתרבים על חתונות ואירועים וכו'.  ם בחללים סגוריםאירועי

  ו., ואין לקבלחברתיים בכל המגזרים מסכן את הצלחת התוכנית כולה
. ייטב לפצות עסקים המתאפיינים בצפיפות שלא צפויה להתאפשר בחודשים הקרוביםישנם  .3

יפתחו בחודשים הקרובים, מאשר להשלות אותם כלכלית את בעלי העסקים הללו ולהבהיר כי לא 
 באמצע החורף. הצפוי ,בשלב הקלות מתקדם כי הדבר יתאפשר


