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ד"ר , יגודה-ניב עדיד"ר גליה רהב, : פרופ' רן בליצר )יו"ר(, פרופ' נחמן אש, ד"ר שרון אלרעי פרייס, פרופ' משתתפים

 אפק. ארנוןפרופ'  זרקא, ד"ר סלמן , דוידוביץ' נדבפרופ' , לב בעזד"ר , ניצן  דוריתדרור דיקר,  ד"ר 

 ישראל: נעה טריקיצוות מגן 

 

האם ניתן לקבוע תכלית  ,בהתבסס על המציאות המתפתחת :ת לדיוןהמרכזיה פרופ' בליצר הציג את הסוגי

בהנחה ושיעורי התחלואה ימשיכו לרדת ויהיו נמוכים  העתידיאת הסטטוס קוו לקבוע ולאורה  ,אסטרטגית עדכנית

תם המשך ירידה בתחלואה יאפשר הפסק םהאעד מתי נמשיך עם תו ירוק ועם המסכות בחללים סגורים? ביותר? 

 ?המוחלטת

 

   , לרבות:הבריאות להמשך ניהול חזרה לשגרה ועדכן בעמדות מגן ישראל ומשרד פרופ' נחמן אש הציג סטטוס

 ת ילדיםכניסאפשר שעות( ת 72)תוקף  בילדיםת שלילי  PCRבדיקת  -צפוי שינוי מדיניות  .א

 . 'תו ירוק' אירועים ופעילויות במסגרתל

בכל מקרה  במוסדות בדיקות נרחבותביצוע עד לפתרון האתגרים סביב "מגן חינוך", תינתן הנחיה ל .ב

  בילדים.   תחלואה ידוע

 גם בקרב מחוסנים / מחלימים.  –נתב"ג מהווה נקודת כניסה לנדבקים רבים  .ג

המחוסנים סך מ 0.17%) נמצאו חיוביים בנתב"ג מחוסנים / מחלימים שחזרו מחו"ל 160  -כ  עד כה

מכלל  1.5% -מדינה אחת )אוקראינה( שהשיעור בה מגיע לה תזוה .(לישראל שחזרו מחלימים /

 .המחוסנים/מחלימים שנמצאו חיוביים החוזרים

פרמטרים בהמשך לדיון אמש בנושא, היום ניתנו הנחיות למגבלת נסיעה למדינות בסיכון. ה .ד

שיעור וכמות החולים המגיעים מהמדינה  (ב  וריאנטים מסוכנים (א :מוגבר מדינה בסיכוןלהגדרת 

 % בדיקות חיוביים מבין המגיעים ארצה.  (מאומתית לחודש(.  ג 50לישראל )

תקציב יובא  –נכתבת תוכנית רחבה לזיהוי וניטור של תחלואה, כולל בתחום הריצוף בימים אלו  .ה

 לאוצר לאישור.

 

 דיון

 

ליום, חציים מיובאים  מאומתים חדשים 50 התייצבות על ,מהיוםחודש וחצי : סוגיה המרכזית לדיוןל בסיס תרחיש .1

 וחציים הדבקה בקהילה. כל המגבלות הוסרו למעט מסיכות ותו ירוק. 

 

מצויים הגנה על המתחסנים שאינם חסינים ו ( א : גם בהינתן תחלואה נמוכה תו ירוק / מסיכותהמשך ל לאציונר

                                         (.NEJM-)בפרט לאור הנתונים שפורסמו מכללית ב בשל תחלואה כרונית בסיכון גבוהבקבוצה 

 לחיסון מחו"ל. )באופן חלקי או מלא( להאט התפשטות עם הגעת וריאנט עמיד ( בקרה וניסיוןב

 

 : המלצות



האם ומהו השלב בו ניתן יהיה  בין חברי קבינט המומחיםלא הושג קונצנזוס  – מסיכותטית ע .א

 וככלקונצנזוס על כך שבשלב מתקדם ישנו עם זאת, . להנחות על הפסקת עטיית מסיכות

ויצטברו עדויות על הפחתה משמעותית בהדבקה מאדם  תמשכנה המגמות הנוכחיות,ש

גם על היעדר אירועי הדבקה נרחבים בנסיבות בהן לא עוטים -מחוסן/מחלים שנדבק בעצמו, כמו

המתנהלים תחת 'תו ם בחלל סגור מסיכה באירועי עטיתניתן יהיה להתיר אי  סיכה )מסעדות(,מ

 ירוק'.

 

גם  קונצנזוס כי בשלב זה יש להמשיך במדיניות התו הירוק )בהתאם לרציונל הנ"ל( – 'תו ירוק' .ב

כאשר שיעורי התחלואה יפחתו, אולם ניתן יהיה להקל על מגבלות התפוסה והמרחק בתוך אירועי 

 התו הירוק, וכן הקלת המסיכות המצויינת לעיל. 

 

המגבלות חיקה באכיפה וביישום של כל שתמשכנה המגמות הנוכחית מבחינה מעשית צפויה שכ

 ואכיפה לעבור מהנחיות, וכחלק מהתאמת השיח למציאות המתפתחת מומלץ לרבות מסיכות

גם אם התחסנה, לעטות מסיכות להמליץ לאוכלוסיה בסיכון גבוה,  –לדוגמא )מקצועיות להמלצות 

 . (בחללים סגורים / בנסיבות בסיכון לחשיפה

 

 :המלצות נוספות .2

ייבוא הקטנת הסיכון לעיכוב ולליישם מיידית את הצעדים אשר הוסכמו בדיוני משרד הבריאות  .א

, לרבות והתפשטות מקומית שלהם )נתב"ג + מעברי גבול יבשתיים וימיים( לישראל וריאנטים

בדיקות לנכנסים לפני ולאחר ביצוע המשך  ,מיוחד של תיירים ממדינות בסיכוןמניעת הגעה 

בידוד לחוזרים הרמטי של ויישום התוכנית לוידוא  נחיתתם ללא תלות בסטטוס החיסון שלהם,

 נושא בחובו סיכון שניתן לצמצמו. ללא וידוא אמצעים אלה כל יום שעוברצמיד אלקטרוני(. כולל )

הישגי החיסון ובקרת המשמעותי ביותר לפגיעה בזהו הסיכון קבינט המומחים מזהה כי 

  .ושהושגההתפשטות 

, ולהפעיל זהירות יתרה.   באופן לא מבוקרלתיירות יש להימנע מפתיחת השמים בהקשר זה, 

לבין המשך הסרת  ,יחס הפוך בין עוצמת הניטור והמניעה בגבולות שיתקייםסביר  -ככלל 

, כלכלית ברורההעדיפות ה .מגבלות והפחתת ההתנהגות המונעת בתוך גבולות המדינה

מקרה באשר תיפגע , משקובפתיחת ה להקטין סיכון לפגיעה בהישגים עד כה לכן היא ומשקית,

              . של התפשטות בת מניעה של וריאנט בעל עמידות חלקית או מלאה לחיסוןהאפשרי 

ופן מוחלט, אך יכולים לכל וריאנטים כנ"ל בא הגעתלמנוע בהכרח אמצעי הזהירות לא יכולים 

  תפשטתם.של ה יעילה יותר בלימהגיוס זמן ואמצעים ל הגעתם ולאפשר לעכב אתהפחות 

 

 .ברחבי הארץ PCR הנגישות ללא תשלום וללא הפניה רופא לבדיקות חשוב לשמר את .ב



נדבקים, ה נגיפים מרובהש לשאוף לרצף את ינדבקים ביום,  100-בשלב זה של פחות מ .ג

חשיבות גדולה בהקמת רשת של מעבדות מרצפות גם הפורום רואה . כולם את -ובשאיפה 

  לאפשרות של החמרה / וריאנט / לאירוע הגדול הבא.אל בישר

 

במחלקה  מחלקות פנימיות צריכות להיערך לבידוד חולי קורונהבהיעדר מחלקות קורונה,  .ד

 והקצאת משאביםמקצועיות ותפעוליות בהקדם  כתיבת הנחיות תמחייבסוגיה זו . עצמה

 . להתאמות

 

התמודד עם המשבר בריאות הציבור, למערכת הבריאות ויש לנצל את הזמן כעת לחיזוק תשתיות  .ה

תקני את לקבע גם יש אולם  ,בנתב"ג היא צעד ראשון וחשוב ך האפידמיולוגיהבא. הקמת המער

הרופאים והאחיות קיצוץ תקני מדגיש כי שב והפורום  .בריאות הציבור אשר נקבעו כזמניים

שנוספו במהלך המגפה יפגע במערכת הבריאות וביכולת לתת מענה לחולים בכלל וחולי 

 ., בכל תרחיש נוכחי ועתידיהקורונה בפרט

 

 סיסטמטי סקר סרולוגיכדי להבין את מגמות התחלואה עד כה ואלו הצפויות בעתיד, נדרש לבצע  .ו

הפורום  – ילדיםכנ"ל בסקר בקרוב יחל להערכת שיעור המחלימים.  למ"ס( מדגם מבוסס) ארצי

  . סקר שיטתי חד פעמי גם במבוגריםקורא לביצוע 

 

במחלקה עצמה.  מחלקות פנימיות צריכות להיערך לבידוד חולי קורונהבהיעדר מחלקות קורונה,  .ז

 . להתאמות והקצאת משאביםמקצועיות ותפעוליות בהקדם  כתיבת הנחיות תמחייבסוגיה זו 

 

 


