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 :  מהלך הדיון
 פרופ' אש סקר את דיוני הקבינט האחרונים. .1
 :, ונערך דיון בנושאים אלהבשני נושאים עקריים ה, אשר עסקמצגת )מצ"ב( הציגו וזמניםהמ .2

 .כמדד לתחלואה חבויה לפי ישוב THRמדד  .א
 .דיפרנציאלית )חינוך, מסחר, הסברה( לפי איזורי יוממותבחינת אפשרות למדיניות  .ב

 דיון אודות אמצעים נוספים לבלימת התחלואה אשר ניתן להציע לקבינט נערך .3
 

 סיכום:

גיבוש המדד שיש בו הגיון סדור ומספר מציגים על ברכות ל: THRמדד התחלואה החבויה  .1

 כבעלי תחלואה משמעותית. בדיעבד אכן התבררו דוגמאות ליישובים ש
הן לתחלואה נוכחית והן להתפרצות  –עשוי להוות מדד משלים מועיל למדדים הקיימים המדד 

נדרש  לקבלת החלטותאת התוספת הגלומה בו אמין כדי להעריך באופן אבל תחלואה עתידית. 

, כמו ואת תרומתו השולית מעבר למדדים הקיימים ,נגנלים שהוא מייצרהדיוק בסיאת  להעריך

מעניין לעקוב אחר אותם יישובים שקיבלו ציון רמזור  .ציון הרמזורובישוב  גידול תחלואה שיעור

% אכן איזה  – בהן לעומת ערים דומות דינמיקת התחלואהגבוה ולבדוק את  THRנמוך וציון 

 .  ביישובים דומים בשאר המאפיינים ילרעה ביחס לצפו 'הפתיעו'
 

בודה חשובה המייצרת תשתית אפשרית להתערבות ברמה עתודה למציגים על : איזורי יוממות .2

 לגבי ההתערבות המוצעת ברמה האיזורית הבהירו המציגים: במצגת ובתשובות האיזורית.

  בסיס איזור אין כוונתם להציע לכוון סגרים, איזורים מוגבלים ומגבלות תנועה על בסיס

  על בסיס יישוב.בפעולות אלה לפעול להמשיך אלא  יוממות

 ת )קריאה לזהירות נוספת בהתנהלות ממוקדת לאיזור יוממו הוצע להפעיל הסברה

 על פי איזור יוממות.  )על חינוך ומסחר(מגבלות רמזור  ולבחון הפעלת ,היומיומית(

 

הקונספט מעניין אך סובל מכמה מגרעות מרכזיות, לרבות העובדה שמדובר הפורום מתרשם ש

ם איזורים אינם מסמניארביטררית )אשר ניתן לאפיין בצורות וגדלי איזור שונים(, ה-חציבחלוקה 

מבני פעולה מקובלים לכוחות הפועלים כיום, והם מייצרים מדיניות על איזור שאין לו גורם אחראי 

  אופרטיבי.להיות יעיל ככלי  עשוי שלאמתרחש בו ולכן על ה מוגדר אשר יכול לקחת אחריות

לבסוף, צפוי שהטלת מגבלה על איזור יוממות מוגדר תגרום מייד לשינויים משמעותיים בהרגלי 

יוממות של תושביו, אשר יפנו לבצע את הקניות והפעילות שלהם באתרים חלופיים מחוץ ה

 לאיזור, ובכך אף עלולים להחמיר את הפצת התחלואה.  

 

של  אפשרי יישוםבהקשר ל ,בחוןלהמשיך ל שראוי לדעת הצוותכמה כוונים  הוצעועם זאת, 

 :שהוצעו לעיל, ובהתחשב במגבלות המהותיות מדיניות לפי איזורי יוממות

יש לבחון הסברה / התרעה לכל איזור היוממות של יישוב אדום, בכדי שידעו להזהר יותר גם  .א

 בטרם הישוב שלהם הפך אדום.  
 ולא ברמת יישובים בודדים. ,איזורי יוממות לפי יש לשקול הפעלות מדיניות בדיקות נרחבות .ב
הרגע בו תישקל  בדגש על) צעדי בלימה נרחביםכאשר התחלואה תעלה משמעותית וידרשו  .ג

יהיה , ברמה הארציתמהחינוך  תישקל )אם כך ידרש( סגירת של חלקיםו, סגירת חינוך(

 .לפני מגבלות ארציות איזורי יוממות כצעד ביניים אלה מקום לבחון הטלת מגבלות



 :התמודדות עם הקורונהול Rלהקטנת  מוצעיםמצעים נוספים א .3

 

  .לא נחזור על כולןו ,יושמו לארבות מההמלצות אשר העביר הצוות בסיכומים קודמים  .א
המתעלם מהצורך להמתין מתווה הפתיחה הנוכחי שהוחלט על ידי הממשלה יובהר כי  .ב

ללא יישום מסחר וקניונים, כל זאת משלב פתיחת חינוך ו שבועיים בין אירועי פתיחה

משמעותית את הסיכון להתפרצות תחלואה  מעלים Rההמלצות הקריטיות להקטנת 

 תהיה כרוכה במחיר כבד. ומחיקה של תוצאות הסגר השני. החזרת הגלגל לאחור
, באיזורים מוגבלים סגרה אכיפתשיפור שלא קרו:  Rההמלצות הקריטיות להקטנת בין  .ג

, הסברה הלאומיתה ומדידת איכות מענה מוסדר של ההנחיות, להפרות בוטות קנסות

 . יםמשלימכלים טכנולוגיים וללבדיקות המוניות ום פיילוטים נרחבים קיד
מה שלא לצערנו . מדדי התוצא של מערך החקירותלמרות מאמצים חוזרים טרם פורסמו  .ד

נמדד )במדדי תוצא( לא משתפר. לא ברור עד כמה הקמת מפקדת אלון ושיפור התיאום עם 

את קטיעת באופן מתמשך וממשיכים לשפר  נוב'(-שיפרו )בחודשים ספט'משרד הבריאות 

 : השרשראות בפועל. מדדים עיקריים רלוונטים כוללים
האם זוהו כמגע של חולה ידוע )עוד טרם הגיעו  –קשים מדד "הרמטיות" של חולים  .1

 לבית החולים(, והאם נשלחו לבידוד בשל חשיפה טרם הפכו לחולה קשה.

 לפי התחשיב שפותח בגרטנר. –% שרשראות שנקטעו  .2
% הבדיקות בהן זוהה מקור ההדבקה ואתר ההדבקה )מחוץ לבית(. יודגש כי דווקא  .3

רה ולזהות היכן סביר שנדבקו בכדי ללמוד לחולים קשים חשוב למצות את החקי

 ולשפר את המדיניות והפעילות.  
חקירות עומק מעבר להמלצות קודמות לגבי שיפור החקירות האפידמיולוגיות על ידי ביצוע  .ה

עומק חקירות  אודות תוצרי יידע את הציבור באופן שוטףל, מוצע שוב למקבצי תחלואה

קיים אירועי הדבקה משמעותיים, בדגש על חתונות ואירועים המוניים.  לש אפידמיולוגיות

מידע מפורט על חקירות של אירועי חתונה שהסתיימו במקרי מוות טראגיים, והאירועים לא 

  מתוקשרים לציבור.

בשלבי לנתח באופן פורמלי את תוצאות התחלואה בקרב הילדים שחזרו ללימודים חשוב  .ו

אם וכאשר  )אם היתה(, את התרומה היחסית של צעדים אלה לקבוע . ישהפתיחה השונים

 .בשאיפה לא לסגור שוב את מערכת החינוך –הדוקים  נידרש לצעדי ריסון

להגדלת הן ברמת היישוב ) – כלכליים תמריציםביש לבחון שימוש משמעותי הרבה יותר  .ז

 .  תמריצים אישייםלבנות מודלים של  והן ,(אירועים המוניים בתחומי הישובלמניעת  בדיקות,

פרופ' אש דיווח על פעילות נרחבת  -רשויות המקומיות וביזור סמכויות בכל הנוגע לשילוב ה .ח

הקמת עמדות לביצוע , אפדימיולוגית חקירותבאמצעות הדסקים ופיקוד העורף, לרבות ניתוב 

לאנשים  סיוע המסייעים במגוון תחומים לרבות נאמני קורונה - "בני חילבדיקות ותוכנית "

  שנמצאים בבידוד. 

, לא ברמה הארצית של 'בדיקה כחליף בידוד'הגישה הסלובקית  את בפיילוט לבחוןיש  .ט

 .  פי התחלואהכאמצעי להקטנת הק במוקדי תחלואה כמו בסלובקיה אלא

, ולהעריך בסקרים שיטתיים את היקף בבדיקות סרולוגיות השימושלמצות את  חשוב .י

מוצע לעשות זאת גם  'כבו'.-בערים שהיו מוקדי תחלואה והחסינות במגזרים השונים ו

מוצע לקיים  לדוגמא במסגרת מתווה הישיבות. –ביישובים נבחרים וגם בסקטורים נרחבים 

  כדי להבין את דינמיקת התחלואה.שיטתיים סקרים חוזרים 

לרבות מס' חולים, מס'  – לכל יישוב סדרת מדדים נרחבת מתעדכנת תדירב לשקף ושח .יא

 .ועוד ממדינות אדומות וירוקות שבים מחו"ל מס'בבידוד,  חולים קשה, מס' תושבים


