
 29/9/2020 הלאומי של קבינט המומחים שביעיסיכום דיון 
  

נדב פרופ' פרופ' גבי ברבש,  פרופ' ארנון אפק,ד"ר שרון אלרעי, , )יו"ר( פרופ' רן בליצרמשתתפים: 

ד"ר אודי ד"ר דורית ניצן, ידן, אדר' אירית פרופ' חגי לוין, דר' בעז לב, פרופ' סלמאן זרקא, דוידוביץ, 

 .גליה רהב, פרופ' שוקי שמרפרופ' קלינר, 

 
   רקע:

חלק מהנוכחים הביעו תסכול מאי אימוץ המלצות הפורום זהו מפגש שביעי של הפורום מאז הוקם. 
 הוק לבקשת פרופ' גמזו-אד תכנסמהמייעץ פרופ' בליצר הבהיר כי הפורום על ידי מקבלי החלטות. 

רק כאשר ובסוגיות מוגדרות, למקבלי החלטות באותה העת  נדרשותהמלצותיו שכאשר מובהר רק 
   משמעותית על קבלת החלטות ברמה הלאומית. עיהשפהן אכן צפויות ל ההערכה היא ש

   
 שבועות.  3-האירועים וההחלטות מאז הדיון האחרון של הפורום לפני כאודות עדכן פרופ' גמזו 

 
דגשי ו האסטרטגית ביציאה מהסגרכלית . הת1לדיון: העיקריים פרופ' בליצר הציג את הנושאים 
  . דגשים נוספים של חברי הפורום לניהול המשבר.2 הפורום לשלב הראשון ביציאה.

 

עיקרי 'אסטרטגיית היציאה' המתוכננות להצגה בקבינט, לרבות ד"ר שרון אלרעי הציגה מצגת ובה 
 חלופות אסטרטגיות ליציאה מן הסגר ולשיגרה בנוכחות הקורונה.

 
 

 מדינות אירופההמלצותיו ל ב WHOשל  מהמדיניות ניצןדורית על ידי ד"ר  תובנות תסקיר הוצגה 

 :)המלצות אחידות למדינות מעוטות יכולת ומדינות חזקות ועשירות(

o Population fatigue –  .בשיקולים קהילות הלערב את  חשוב בולט בהרבה מדינות

מוצע למקד . זהירההתנהגות מלצות ולקדם הה להתאיםובצעדים הנדרשים כדי 

מגבלות ככל הניתן  לאתרי הדבקות שכיחים, תוך עבודה עם הקהילה לשיפור התנאים 

באתרים אלה )למשל, משחטות בגרמניה, מכרות באוסטריה, בתי ספר בגרמניה, 

 איטליה(חתונות ואירועים ב

o  חשוב לאתר את שרשאות ההדבקה  במעקב אחרי מגעים קדימה ולשלב מעקב אחרי

(. כל המגעים, כולל forward and backward contact tracingחורה )מגעים א

ימים. בדרך זו יאותרו אתרי פיזור הוירוס ותהיה  14לבידוד למשך ל –האסימפטומטים 

 אפשרות למיקוד מושכל ומניעת ההתפשטות ממקומות אלה לשאר הקהילה.  

o  40%תר )יש היענות של לחקירות אפידמיולוגיות יעילות יו אמצעים וולונטריםמעודדים 

טות' בסלולרי בחלק מהמדינות(.מומלץ לערב גם מתנדבים בקהילה דוגמא -למעקב בלו

 למופת בישראל: ירוחם(. 

o  מחסום הגנה של  על –עם קהל  , לימודים, ועבודהעבודהלהקפיד על הנחיות בעת

 וכיו"ב.ר מירבי, שהיה בחוץ )כולל ילדים צעירים( ככל האפשאוורור  ,פלסטיק / זכוכית

o לבדוק חשודים כחולים , מומלץ )לא המצב בישראל בהכרח( ככל שהמשאבים מוגבלים

הארעות גבוהה יותר ומרוכזת יותר הככל ש .(לינק)לפי הגדרות המקרה של אב"ע 

יחד כולל ה בדיקות החיוביותשל סך ה אחוד והצעירים, דיווח יומי סית הילדיםבאוכלו

לזלזול מוגבר בסכנות הכרוכות  עלול לגרום סימפטומטיים ואסימפטומטיים

 של ההתוויות והגילאים השונותבהתפשטות הוירוס. חשוב לכן להפריד בין הקטגוריות 

 בדיווחים לציבור. 

https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.7


o  להשתמש ב מומלץב לשלב ומעבר משל כבסיס לקבלת החלטות-R  וגם לשקול(K מדד ,

 ותמותה מקרים חדשיםשינוי בהארעות על מבוסס בחישוב הו ,(הקשור למקבצים

להחליט, צריך  –עליה(  10%שבועיים אחרונים. כאשר עולה מעל לרף )ו שבוע ב

התמקדות באתרי ההדבקה. כמו כן, כאשר התערבות ובהתבסס על  הנתונים, על 

נה ויחס הצוות ממיטות טיפול נמרץ ומחלקות אחרות תפוסות על ידי קורומחצית 

 מערך הבריאות כולו.  , כולל חיזוק שללשקול פעולות נרחבות –המטפל לחולים יורד

o  חקירות לשים דגש על  חשוב - שרשאות לבין חקירות קטיעתל בין הבדיש לשים לב ל

 צריך אנשי מקצוע מיומנים. –בחינת קלאסטרים איתור וקלאסטרים. לואיתור לאחור 

o  אי אפשר לזכור שלהקל על האוכלוסיה ולאפשר להם לחזור לחיים.  -דגש עיקרי

 .   לאורך זמן להמשיך כך

 

 :והמלצות הדיון סיכום

על הנסיון  ע"י ד"ר אלרעי, אשר הוצגה לאסטרטגיית היציאה המשתתפים שיבחו את התוכנית .1

 לתת מענה שיטתי וסדור לבעיה מורכבת. 

 

לגבי כללי  שונות. לא ניתן היה לייצר קונצנזוסהמלצות רבות ו מחשבות הציגו המומחיםבדיון  .2

 . ראשונות נקודה הספציפית )מספר מאומתים( בה יאושרו הקלותהיציאה וה

 

זהירה ליציאה ע"י ראש שירותי בריאות הציבור  בתוכנית שהוצגה ותמכחלק מהנוכחים  .3

, תוך הקלות ראשונות N-והן ב R-בין הקלות ומותנה הן ב מדורגת מהסגר בפער של שבועייםו

או  R<0.7) ומגמת המשך ירידה מובהקת ,500>בגירסה אחרת  או 2,000כבר במספר חולים >

לכל  200שאין לאפשר הקלות עד להגעה לעשרות חולים חדשים ביום ) חלק אחר סבר. (0.8

יש לעצור את מגבלות ר הסוכות מייד לאחהושמעה גם עמדה לפיה היותר, במגמת ירידה(. 

 התנועה ולפתוח חלק מהעסקים, ללא תלות בהשגת יעדים של הורדת תחלואה.

 

כבר בשלבי  חלק מהנוכחים תמכו ביציאה מהסגר למדיניות דיפרנציאלית )רמזור מחמיר( .4

, וחלק תמכו ביציאה למדיניות של מגבלות גורפות לכל הארץ עד לחזרה לשגרה הביניים

 .(תופעל רק בשלב מתקדם של שגרה בנוכחות הרמזור תכניתואז ) קורונהבנוכחות 

  

 :שהיה לגביהם קונצנזוס יחסי המלצות עיקריות אשר עלו במהלך הדיון .5

 

 ת לאסטרטגיית היציאה:המלצו

  מדד לעצמת התחלואהבכל מעבר משלב לשלב נדרש הן (N  והן ,)מדד ו/או % חיוביים

שכן ת מורכב Rהסתמכות על או קצב הכפלה(.  R)יורדת  עולה או - לכיווניות התחלואה

)תוך נטרול בדיקות סקר, והתבססות רק על שינויים  בפירוט מלא וויש להגדיר המדד לא יציב

לסך המאושפזים יש גם להציב תנאי . , ולא שינויים יומיים קטנים(R-גדולים ומובהקים ב

 נוכחית או חזויה לשבועיים הקרובים. – ובחולים הקשים

 מהם  25%-אשר כ +,60גיל מעבר לסך החולים, חשוב לעקוב אחר מס' החולים החדשים ב

    מסתמנים כחולים קשים כעבור שבוע.

  לתת תוכנית מפורטת מראש המבהירה מתי ובאילו  – לציבורוודאות תקווה חשוב לתת

-בדומה לשלבי היציאה מהסגר של ניו ,לו תנאיםסקטור לשגרת עבודה, ובאיתנאים יכנס כל 



יש לעשות כל מאמץ ליידע את ענפי המשק השונים מה יהיו  התנאים הנדרשים  יורק.

 שיתחילו להיערך כבר היום.  –לפתיחה 

  קבוצות הגיל וב במגזרים  התנהלות יומיומית זהירהב ת הצורךהפנמבהיעדר הוסכם כי

כלל הצעדים לרבות הסגר הינה חלקית ביותר, עיקר התחלואה, יעילות המהווים את 

  .תהמשק מתרחק נקודה בה ניתן יהיה להקל ולפתוחוה

  אם ננסה לעשות  נחזור לסגר.סביר שמרגע שיחזרו ההפרות,  –וגם אם יפתח המשק

 ללא פריצת דרך בהיבטים אלהנקבל את אותן התוצאות.  –בעבר שעשינו אותם הצעדים 

 .אין ציפיה להצלחה –( התנהגות ועמדות ניטור, ר, אכיפה)הסברה ורכישת אמון הציבו

  יש לגלות זהירות יתרה בפתיחת מערכת החינוך, לאור שיעורי התחלואה הגבוהים כעת– 

גבוהים משמעותית מאשר בנקודות העבר בהם הומלץ לפתוח את מערכת החינוך, לרבות 

 ההחלטה שהתקבלה בחודש אוגוסט. 

לרבות  – להיעשות בתנאים שונים מהמתווה הקודםפתיחת מערכת החינוך צריכה 

קפסולות לכיתות נמוכות וגנים, בדיקות סקר מתמידות לעובדי חינוך טרם עבודתם )כפי 

שהמליץ צוות זה גם טרם פתיחת הלימודים בספטמבר(, ואפשרות לביצוע בדיקות סקר גם 

  .poolingבכיתות בגישה של 

 חת גנים.נרשמה מחלוקת בשאלת השלב הרצוי לפתי 

 

 נוספות:והמלצות הערות 

  להבדיל מהבטחות לתקציב עתידי(  להשלמת כח אדם בפועליש לתת דגש נוסף כעת(

 בבתי החולים.הן ו )המצויה בסיכון משמעותי לאי ספיקה( בקהילה הן במערכת הבריאות

 תקנים מוגבלים בזמן וכך גם פתיחת יחידות ומחלקות.שה רושם כרגע יש

  גם כעת במהלך הסגר, ולספק להם  את הרשויות המקומיות חזקול  לערבלהמשיך כדאי

 נתונים וכלים להתמודד עם התחלואה ולהקטין אותה באותה רשות מקומית.

  ככל הניתן כדאי לבצע הערכה כמותית משוערת שלadverse effects  של המגבלות

סגירת פעילות אלקטיבית במערכת  נזקי -המשךוב ,נזקי הסגרהמושתות )בדגש על 

את ההחלטות יש  תמותה עודפת.ליצירת והשלכות אפשריות  על בריאות הציבורהבריאות( 

  לאזן בראייה כוללת של כלל המשמעויות לבריאות הציבור.

  לקידום בריאות תוך כדי  וגופים נוספים הבריאות משרד בהובלת מאמץ לאומילקיים חשוב

  בדגש על שלב הסגר. בכל שלב ם, ולשמר ופעילות גופנית, בדגש על תזונה סגר

  כדי להקטין עומס על לתקצב לאייש ולהפעיל אשפוזי בית בקהילהיש למצות את היכולת ,

 בתי החולים במהלך החורף.

  ,הירידה בהיענות הציבור, ובפרט במגזרים, לשיתוף פעולה עם החקירות האפידמיולוגית

ומסכנת  עה להשיג את מטרתו האסטרטגיתהקטימעיבה על היכולת של מערך 

. יש לפעול כעת כדי לאתר פתרונות לבעיה בעבודה מול משמעותית את היכולת להשען עליו

 לשיתוף פעולה עם החקירה ועם הבידוד. )והאכיפה( אותן הקהילות ושינוי מערך התמריצים

 חת המערך.יש לשקול מחדש ולשנות את כל מתווה היציאה והנחות היסוד להצל  –אחרת 

  האם  – (לאור שינויים תכופים בהנחיות)לשימוש בבדיקות  להבהיר את ההנחיותמוצע

הגדרת  להבהיר את ההנחיות לגבי בודקים אסימפטומטיים ובאילו נסיבות והתניות, וכן

 מחלימים בקהילה ובאשפוז. 

  ה קבוצות להגן עלנדרשים מהלכים עמוקים ומשמעותיים הרבה יותר- high risk רות גה

הן קשישים, והן צעירים עם מחלות רקע לפי . בקהילה ואינן כלולות במגן אבות ואמהות

 .60-70כיום הבעיה המתגברת ביותר ממוקדת בבני  מודל הסיכון.


