
 28/10/2020 הלאומי של קבינט המומחים עשיריסיכום דיון 
  

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

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

   רקע:
 התחלואה, ועיקרי המענה לקראת השלב הבא של פתיחת ההקלות ביום א' הקרוב. פרופ' גמזו את סטטוס 

עובדי  200000ילדים.  340,000 –שנתונים  2ילדים.  30< לא מעט מעל -תלמידים בממוצע בכיתות יסודי  27
 הוראה. 

ההחלטות הצפויות לעלות ד"ר שרון אלרעי הציגה את תוכנית פתיחת המגבלות ההדרגתית המעודכנת, ואת 
 . מחר בקבינט הקורונה

שלבי מתווה פתיחת מערכת החינוך ותכנית עדכנית להערות הפורום ל - פרופ' בליצר הציג הנושאים לדיון
 ת המשק.פתיח

יעדי המערכה מול הקורונה, הנחות יסוד  –הכנה לדיון אסטרטגי בישיבה הקרובה פרופ' בליצר הציג מצגת 
 לדיון, וטבלה ראשונית של חלופות אסטרטגיות. )מצ"ב בנספח(

 
 :והמלצותסיכום 

 מתווה חינוך:  .א
בניגוד להמלצות הפורום להפרדה בין  מומחי הקבינט מודאגים מאד ממתווה הצהרונים שגובש .1

להצדיקו אפידמיולוגית. יש למצות האפשרויות הפרקטיות להפריד בין . אין דרך קפסולות
 הקפסולות לאורך כל שעות היום.

הכיתות הגבוהות באופן בטוח יותר )הסעות וכו'( ומענה לכיתות פתיחת יש לתכנן כבר כעת  .2
הנמוכות עם כניסתם ללימודים של הגבוהות. יש להיערך גם לעתיד בו התחלואה תחמיר שוב, 

בקפסולות מושלמות, ולא כפי  של מערכת החינוךצורך לאפשר פתיחה בטוחה של ויהיה 
 . שמבוצע כעת מנימוקים של היערכות ולוחות זמנים

יש לצאת בדחיפות לקמפיין לעידוד  - 33%- כשיעור הכיסוי של בדיקות שבוצעו לגננות היה  .3
על שיעור  יישוברמת הבהבדיקות בקרב צוותי החינוך בגנים ובתי הספר, ולפרסם סטטיסטיקה 

העובדים במערכת החינוך באותו יישוב )ללא תלות  הצוותים הנבדקיםהבדיקות והתחלואה בקרב 
 . היכן גרים(

בביצוע בדיקות הסקר לצוותי החינוך יש לבחון שילוב בדיקות אנטיגן בעלות רגישות גבוהה  .4
 י(.בדיקות מאושרות ומומלצות על ידי ארגון הבריאות העולמ 3)קיימות 

מומלץ לקדם סקרים חוזרים בעובדי חינוך. לפי דיווח ד"ר ניצן, מדינות אירופאיות שונות מבצעות  .5
 בדיקות כאלה פעם בשבוע.

בגילאים הצעירים בשל  היקף ההדבקה מלוא בטרם נוכל לראות את לא קצר זמן צפוי להיות פרק .6
 צוותי ההוראה בקרב יזומים ומוכוונים ריבוי אסימפטומטיים. ולכן מומלץ לבצע סקרים שיטתיים

ניתן לשקול גם סקרים והילדים בגילאים בהם נפתחה המערכת ובגילאים בהם תיפתח בהמשך. 
 שיטתיים חוזרים נרחבים יותר באוכלוסיות נוספות בכדי להעריך נכונה את התפשטות התחלואה.

נת הרבה יותר מפתיחת יב' מסוכ-אפידמיולוגית פתיחת כיתות יא' –לקראת השלבים הבאים  .7
 יוחלף מיקומם בטבלה.  ו' ולכן נכון ש-כיתות ה'

התקיים דיון ער בשאלת הקדימות לפתיחת מערכת החינוך, והמתווה המתאים לפתיחת שאר  .8
 הכיתות בהמשך. 

 
  של ההקלות: 2בשלב  מסחרמתווה  .ב

בהתאמה לעקרון ללא כניסה לחנות )בחנויות הרחוב מסחר  על פתיחתבישיבה קודמת  המלצנו .1
 האפידמיולוגי שאושר בפעימת ההקלות הראשונה לאשר פעילות תחת כיפת השמיים(. 

 . 2בשלב לגבי פתיחת מסחר מלאה לא הושגה הסכמה בשאלה  .2
 



 : המענה דיפרנציאליות .ג
 יש לעדכן את נוסחת הרמזור כדי להגדיר נכונה מוקדי התפרצות בשלב זה של תחלואה נמוכה. .1
 )אדומים או כתומים 'מהבהבים'(, התקדם בשלבי הפתיחה ביישובים בסיכוןלא למומלץ בתוקף  .2

 . את מערכת החינוךלא לפתוח בהם ו
, אולם לא לאפשר בשלב זה הקלות בצבע 'ירוק' 3מומלץ להכיל את הרמזור כבר משלב הקלות  .3

 לנושא ההתקהלויות. 
 

למומחים בתוך המערכת ובציבור, אפידמיולוגיות החקירות יש למצוא דרך להנגיש את מסד הנתונים של ה .ד
 כדי למצות התובנות בו, גם אם הוא רחוק ממושלם.  

 
 :, שלא זכו כולם למענהעקרונות בסיסיים להתמודדות ארוכת טווח עם הקורונה אנו שבים ומדגישים .ה

                            יש לפעול מיידית למגבלות כניסה ויציאה וסגר פנימי במוקדי תחלואה.  – ציאליותנדיפר .1
                         .ובאופן שוויוני ואחיד בין הסקטורים והאוכלוסיותיש להפעיל את המגבלות בנחישות 

 אי עמידה בעקרון זה תפגע אנושות ביכולת להשיג סטטוס קוו ארוך טווח שימנע עליית תחלואה
 ומגבלות קשות בפעם השלישית. נוספת

יש להגביר משמעותית את האכיפה האפקטיבית למניעת  – התקהלויות מסכנותמניעת  .2
, חתונות רבות משתתפים, אירועים חברתיים צפופים בניגוד לתקנות – חברתיותהתקהלויות 

היעדר אכיפה אפקטיבית ודיווחים מתרבים על חתונות ואירועים וכו'.  אירועים בחללים סגורים
  ו., ואין לקבלהצלחת התוכנית כולהחברתיים בכל המגזרים מסכן את 

. ייטב לפצות עסקים המתאפיינים בצפיפות שלא צפויה להתאפשר בחודשים הקרוביםישנם  .3
כלכלית את בעלי העסקים הללו ולהבהיר כי לא יפתחו בחודשים הקרובים, מאשר להשלות אותם 

 באמצע החורף. הצפוי ,בשלב הקלות מתקדם כי הדבר יתאפשר
 
 
הציג ניתוח מאקרו )תוך יצירת הקצנה של ההבדלים בין השלבים( כמצע לדיון בנושא חלופות פרופ' בליצר  .ו

 אסטרטגיות לניהול המשבר. מצ"ב בנספח.
 

  



 הכנה לדיון אסטרטגיית המערכה בקורונה -פרופ' בליצר נספח: תכני מצגת 
 
 

 האירועבריאות ורווחה מצטברת מירבית לתושבי מדינת ישראל לאורך כל  מטרת העל:
 

 מדדי הצלחה:
 הקטנת תמותה כוללת  .1
 (long covidהקטנת סיבוכי התחלואה בקורונה )תחלואה קשה /  .2
 בראייה מצטברת –הקטנת התוצאים השליליים של מאמצי ההכלה )רפואיים, חברתיים, כלכליים(  .3

 
 הנחות יסוד:

מהאוכלוסיה( טוב יותר, אך לא ניתן  15-20%)בקהילה ניתן וצריך להגן על הקשישים וקבוצות הסיכון  .1
 לבודד אותם באופן אפקטיבי. תחלואה מפושטת בצעירים תזלוג גם לקבוצות הסיכון.

 השלכות המחלה בצעירים עדיין אינן ידועות במלואן, ומתבררות עם הזמן .2
ניתן לשמור על סטטוס קוו יציב לתקופה ממושכת ברמות תחלואה ישנם תיאורי מקרה לפיהם  .3

 ומשק יחסית פתוח, בהנחת התנהגות אחראית של האוכלוסיה )גרמניה( נמוכות,
תחלואה,  0ניתן לשמור על משק פתוח באופן מלא וחופשי לאורך זמן סביב שנם תיאורי מקרה לפיהם  .4

 זילנד(-בהינתן התנהגות ציבור אחראית ותגובה אגרסיבית לכל אירוע )סין, ניו
 מרגע שמדינה חצתה קו. ברמת תחלואה גבוהה יציב אף מדינה לא הצליחה להתייצב בסטטוס קוו .5

קיים קושי לשנות מגמה חזרה לשליטה במחלה ללא צעדים  ,)ואולי פחות( חולים למליון 200 של
 כמו סגר עם או ללא מגבלות תנועה. קיצוניים )ומזיקים(

ומצריכים אירועים בדידים של הדבקה בהתקהלות נרחבת יכולים להוציא מדינה מסטטוס קוו יציב,  .6
 .צעדים נרחבים כדי לחזור לאותה נקודה

, Rחיוניים ומקטינים משמעותית את  –מסיכות, הנחיות לריחוק חברתי ומניעת התקהלויות, הגיינה  .7
רמת אמון גבוהה ת מתאפיינות בריחוק 'מובנה', ו. מדינות מצליחו1אך במדינות רבות הוא נותר <

 בהנהגה.  
 בכל הגורמים האחרים., ללא תלות R-החורף יעלה את ה .8
כאמצעי יעיל להפחת דרמטית )מעריכית פעמיים הוכיח עצמו )בישראל(  בן מס' שבועותריסון מהודק  .9

מחיריו קשים ומרים, לכלכלה, למשק ולבריאות הציבור. גם רכיב הריסון . מהירה( של התחלואה
 המשקי, וגם מגבלות התנועה.

 . הסגר בקונטקסט הישראלימהלך וצמת התרומה של מגבלות התנועה ליעילות ע היתה אין לדעת מה
המצב הפוליטי בישראל וההתנהלות מייצרות קושי ביישום )חלק מ(ההמלצות למניעת התקהלויות  .10

 ומענה דיפרנציאלי נחוש למוקדי תחלואה
 
 

  



 לניהול משבר: אסטרטגיות
 זילנד(-מיגור המחלה )מודל סין/ניו .1
 (: שמירת המחלה בעצימות נמוכה  suppression)שליטה במחלה  .2
   (: פתיחת המשק / תקופות 'ריסון הדוק' לחילופין  Hammer & Dance'פטיש וריקוד' ) .3
 חסינות עדר+ :'שחרור החבל' תוך הגנה על הקשישים, והמתנה להתמתנות עצמונית   .4

 
 

 
 יעד נדבקים

ידועים 
בסטטוס )

  (קוו

פתיחת משק 
 בסטטוס קוו

ניהוג מדד 
 עיקרי

 תנאי יסוד עיקרי המענה

פתוח באופן  0 מיגור
 מלא.

 
/  שמיים סגורים

בדיקות ו או 
 לשבים חוזרות

מס' נדבקים 
 יומי

 כל נדבק"הסתערות על "
 

< סגר והכלה -כל הדבקה 
 קיצונית

עיקרון  נכונות ציבור להסכים על -
מחיר משקי כבד כעת, חברתי של '

 אח"כ' משק פתוח )כנראה(
 
נכונות לתגובה קיצונית בכל  -

 מקרה תחלואה, ללא פשרות.

שליטה במחלה 
(suppression) 
  

פתיחה  200-400
   הדרגתית עד

 <-    R=1 -ל
 

< הרוב -בקיץ
 .פתוח

 < פחות-בחורף

מס' נדבקים 
 Rיומי, 

 )='רק לא סגר'( "מדרגות"
 

< נסיגה - R>1כאשר 
מדורגת, לפי מדרג 

אפידמיולוגי של סיכון 
 הפעילות

 נכונות למענה דיפרנציאלי -
התנהלות אחראית בכל  -

 הסקטורים וטיפול בחריגים
 מערך קטיעה איכותי -
'ניתקע' בלי פתיחה של -סביר ש -

, אך מנגד ענפי משק משמעותיים
סביר שלא נחזור לצורך בסגר או 

 בריסון מהודק

 'פטיש וריקוד' 
 

 פתוחמשק  1000-2000
למעט עסקים 
 בסיכון מירבי.

  
מינימום 

הגבלות )מה 
 שניתן ופרקטי(

 "סגר לסירוגין"  חולים קשים 
  R>=1ללא נסיגה כאשר  -

 
בכל קירבה לנק' קריסה  -

 <-של בתי"ח 
 (אקורדיון סגר)=

הנחה שיהיו גם  –אין. למעשה 
הפרות נרחבות ללא יכולת אכיפה, 

 בפרט בערים אדומות.
 

הקלה מירבית על  -סגריםולכן: בין 
, כי אין טעם המשק והתושבים

 .לשאוף לשליטה במחלה

 : חסינות עדר )+(
 

 הגנת קשישים
+ 

 פתיחת המשק
 ללא תנאים

לא ממש 
 חשוב. 

 
אין טעם 

 לבדוק.
רק )אולי( 

 .באוכ' סיכון

 . פתוחמשק 
 

מינימום 
הגבלות למעט 

 .אוכ' בסיכון

 ניהוג.  נדרשלא 
 

תומכי הגישה 
יטענו כי 

 נרחבת הדבקה
, כי מבורכת

מקרבת היא 
 את החסינות.

, גם תמותה
בהיקפים 

 גדלים, היא
מחיר הכרחי 

ובלתי  לשלם
 .נמנע גם כך

שמירה מיטבית על 
 הקשישים.

 
הסברה )כמו בכל 

 החלופות האחרות(
 

  –מעבר לכך 
 -לא נדרש מענה מיוחד

עצירת התחלואה תקרה 
 לחסינות.לבד עם הגעה 

 יכולת הפרדת אוכ' בסיכון -
לאחר  חסינות ארוכת טווחקיום  -

 הדבקה
 20%-הגנה משמעותית לעדר ב -

 הדבקה
נכונות לשלם מחיר קטסטרופלי  -

 ומערכת הבריאות תוצף אם טעינו

 


