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מורכב מקציני אמ״ן ונעזר במומחים מהאקדמיה,  מרכז המידע והידע הוא גוף שהוקם על ידי אמ״ן, והינו כיום חלק ממרכז השליטה הפועל תחת משרד הבריאות.  הגוף  

 קישור למסמכי מרכז המידע באתר משרד הבריאות.   רופאים, אפידמיולוגים ועוד, כדי להביא בפני מקבלי ההחלטות ידע רלבנטי במערכה נגד הנגיף

מסיבות  סיום שנת הלימודים, פורמליים של-ם אאירועי
להוות מוקדי הדבקה  עלולים, מסיבות גיוסשחרור ו

 הנגיף רחבה של משמעותיים בהתפשטות 

זאת   .1 ולצד  וקרבים,  הולכים  של צה"ל  הקיץ  גיוסי  בהיקף   העלייהנמשכת  מועדי 

בחודשים הקרובים עתידים להתקיים למעלה כך,  .  בארץ  הקורונה  בנגיף התחלואה  

 מועדי גיוס.   20-מ

 מסיבות גיוסב  אירוע זההינו לחגוג  בארץ  מנהג רווח בקרב בני נוער לקראת גיוס   .2

על    מאפייניםבעלות   ההנחיות  המקשים  פיזי,  קיום  לריחוק  הנוגע    מניעת בכל 

אישיים והיגיינה  מיגון  כללי  על  שמירה  או  נוער  התקהלות  בני  של  מפגש  תוך   ,

   .בגילאים שונים ומערים שונות

  , סוף שנה בבתי הספר התיכוניםבדומה למסיבות    ,אירועים גדולים והתקהלויות .3

  לאחרונה   מוכרים מספר אירועים כך למשל,    . מוקד להדבקות המוניותכ  התבררו

הדבקה   מוקדי  שהיוו  זה  במסוג  לעלייה  היקהוהביאו  בני  תחלואהף  בקרב  הן   ,

   :הנוער והן בקרב המעגל המשפחתי

ם מתיכון במרכז הארץ  תלמידי  ביוזמתמסיבת סוף שנה שנערכה בחודש יוני   .א

ולכל הפחות למספר דומה של    ןהתיכומתלמידי    40-כ  של   ההביאה להדבק

כלומר ההדבקה.  של  והשני  הראשון  במעגל  הפחות  ,נדבקים    80  ,לכל 

   . באזור המרכזבישובים שונים  נדבקים

תלמידים מתיכון אחר על ידי    בחודש זהמסיבת סיום מחתרתית שנערכה   .ב

מספר אשר עשוי עוד  תלמידים,    50-הביאה להדבקה של כ  , במרכז הארץ

 .עירו של התיכוןכולל חולים ממוסד השכלה נוסף בוכבר  לעלות

https://www.gov.il/he/departments/corona-national-information-and-knowledge-center
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זה  אירועים  קיום   .4 לעלייה בקצב התפשטות  עלול  מסוג  בקרב  התחלואה  להביא 

והפגיעה  )כאשר מדובר באירועים הכוללים צריכה של אלכוהול  ובפרט    ,צעירים

 . (בשיקול הדעת הנובעת מכך

מ .5 של  כתוצאה  יותר  רחבה  התפשטות  התיכונים  בקרב  התחלואה  כך,  בוגרי 

להביא גם לפגיעה במחזורי הגיוס הקרובים  עלולה  והמועמדים לשירות ביטחוני  

גם בשל הבידוד הנדרשלצה"ל יכול    כן,כמו    ., בשל התחלואה עצמה אך  הדבר 

הצבאיתהתחלואה  להתפשטות  להביא   מכך    ,במסגרת  שירות    -וחמור  לאחר 

בארץ,   שונים  מאזורים  חיילים  של  המחלהלמשותף  תפוצת  והעברתה   הרחבת 

 .  בארץ לאזורים נוספים

ובעולם,    ,לאחרונה  .6 בארץ  הכללית  באוכלוסייה  התחלואה  בהיקפי  העלייה  עם 

, חלקם (מתמשכים)  טווח   ארוכירפואיים    סיבוכים  שורת  על  הדיווחים  מתרבים

צעירים    בקרב   גם,  הקורונה  ממחלת   במחלימים  המופיעים  משמעותיים,

התחלואה    שיעורש  הגם. כך,  בלבד  קלה  ממחלה  שסבלו  באלו  ואף,  ובריאים

נמוך,  והתמותה    הקשה הינו  צעירים  לסבול  בקרב  עלולים  חלקם  כי  מסתמן 

, כתוצאה מהידבקותם בנגיף.  תמידייםממושכים וייתכן אף    גופניים  מנזקים

  בקרב   ההדבקות  היקף   לצמצום  ולפעולזהירות    במשנהלנקוט כבר עתה    יש,  לפיכך

  1.ובריאים צעירים בקרב לרבות, הגיל שכבות כלל

ייתלמרות   .7 אלו,  תפיסהעדויות  מייצגות  אלו  שמסיבות  הנובעת    מוטעית  כן 

  הקורונה   מחלת לפיה,  הצעירההאוכלוסייה    בקרב  הרווחת מחוסר מודעות וידע  

 .  רקע ממחלות ולסובלים לקשישים רק מסוכנת
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 וח לאחר החלמתם, גם אם סבלו ממחלה קלה בלבד"מסיבוכים ארוכי טו
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סיום,  לסיכום .8 מסיבות  כדוגמת  והתקהלויות  גדולים  שחרוראירועים  מסיבות   ,  

עשויים להרחיב עוד    אלו,   להדבקות המוניות.מקור  להוות  עלולים  ומסיבות גיוס  

    יותר את תפוצתה של המחלה וכן לפגוע בכשירותו של צה"ל. 

לטובת העלאת המודעות באמצעות מאמץ הסברתי    לפעול היא    המלצתנו .9

בקרב   תוך    2. והוריהם  הצעיריםנרחב  של  הדגשה זאת,    מסיבות  שקיומן 

,  מחתרתי  או  מסודר  באופן,  הפתוח  במרחב  אם  ובין  בבית  אם  בין,  פומביות

בתחלואה.  להביא  עלול ניכרת  לציבור בפרט,    לעלייה  להסביר    מומלץ 

והוריהם מסתמן  הצעירים  לגרום    כי  עלולה  הקורונה  שמחלת  לאחרונה 

טווח גם בקרב אוכלוסיות ארוכות    תחלואה קשה ולעיתים עם השפעותל

ובריאות  הצעירים    ,צעירות  זה  )ובהקשר  האוכלוסייה  כלל  על  ולפיכך 

בנגיף.   הדבקה  מפני  להתגונן  להשלים ומשפחותיהם(  יש  זה  מהלך 

 באמצעות הגברת אכיפה מצד הרשויות.  
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 " עם נגיף הקורונה 
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