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 בקורונה למערכה הלאומי והידע המידע מרכז
 

 חלופות והשלכות -רגע לפני יציאה מהסגר

 עמדה אישית

מדינת ישראל נמצאת בימים אלה בנקודת מבחן משמעותית בהתמודדותה עם  .1

משבר הקורונה. ירידת התחלואה מאפשרת תחילת הסרה הדרגתית ומבוקרת  

ון שיאפשר חיים נכה עולה השאלה מהו קצב הסרת המגבלותושל המגבלות, 

 .לצד הנגיף

: הסרת  רונייםמסכימים על קווי המדיניות העק  המומחים תבימרבפועל,  .2

מגבלות בכפוף לנתוני תחלואה מוסכמים מראש, ונכונות לעצירת ההקלות ואף  

 .להשתת מגבלות נוספות במידה ונתוני התחלואה יורעו

לעצמנו,   שקבענו האתגר העומד לפתחנו הוא האם נצליח לעמוד בכללים .3

ון, הלחצים הגוברים יגרמו ליציאה לא  או שבדומה ליציאה מהסגר הראש

 .ת שאינה תואמת למצב התחלואהבוקרמ

ואילו כיום   ,מאומתים מידי יום 20-זוהו בארץ כ בתום הסגר הראשון כי נזכיר  .4

של פתיחה לא מבוקרת ההשלכות  ובהתאם, )פי מאה( 2000-מזוהים כ

 .גל הראשוןה ביחס לחמורות בהרב

ם נשכחת:  נקודה עדינה שלעתי להביןחשוב בעת ההתלבטות על קצב היציאה,  .5

יותר להגעה  ככל שמקדימים בהסרת מגבלה מסוימת, יקח זמן ארוך 

הסיבה לכך פשוטה: הסרת מגבלה גורמת לעליית   להסרת המגבלה הבאה.

יקח לנתוני  יובהתאם  (, Rבקה המבוטא על ידי מקדם ההד) קצב התחלואה

באה. לכן, דווקא  לות ההמגב  התחלואה זמן רב יותר לרדת עד למדרגת הסרת

המצדדים בהגעה לפתיחה מהירה ככל הניתן ובאחריות של כל המשק, 

ריכים להיות הראשונים המתעקשים על פתיחה איטית בשלבים  צ

 .הראשונים
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בדומה   בהתגברות הלחץ להסרת המגבלות,חוזים בימים אלה בפועל, אנו  .6

על   גבלותבהסרת המ. יש המצדדים למה שחווינו ביציאה מהסגר הראשון

חתונות, יש המתמקדים באירועי ספורט ותרבות, יש המתעקשים על הצימרים 

לונות, ויש המתעקשים על התיכונים או הישיבות. הדינמיקה בפועל היא והמ

ש"מי שהצליח לפתוח מוקדם ניצח, ומי שימתין בסבלנות הפסיד". זוהי דינמיקה  

מסוכנת מאוד, שתוביל אותנו במהרה לעליה חוזרת של התחלואה, כשכאמור  

 .נתוני הפתיחה גרועים ביותר

כיום מאומתים מדי יום סדר גודל של . רחיב מעט בנקודה זונבשל חשיבותה,  .7

. נניח כהנחה אופטימית ביותר שפתיחת המשק תעלה  נדבקים 1500-2000

מאומתים  1500-2000ולא מעבר לכך. דהיינו, שמדי יום יתגלו "רק"  1 -ל  R את

, מתוכם יהפכו לחולים קשים וישרדו 50-הסטטיסטיקה מראה שכחדשים. 

. נניח שמדינת ישראל תתמיד במצב זה  מתוכם ימותו בתוך כחודש 20 -וכ

לכחצי שנה, ונניח כהנחה )לעניות דעתנו אופטימית( שבעוד כחצי שנה יהיו 

בישראל מנות חיסון בכמות מספקת לדיכוי המגפה. בחישוב פשוט, ותחת  

מספר הנפטרים מקורונה בחצי השנה הקרובה  ההנחות האופטימיות הללו, 

העומס העצום שיושת על מערכת  וזאת לצד )!(, 5000 -יהיה קרוב ל

 .בעיצומה של עונת החורף הקשה ממילא הבריאות

גדול  R -למה יקרה בתרחיש הסביר, דהיינו אם ההקלות יביאו אותנו  .8

. דרש להחזרת ההגבלותבמצב עניינים כזה התחלואה תעלה ונ  מאחד?

ן תהיה סגר נוסף,  יהיות וממילא נקודת הפתיחה שלנו גרועה, משמעות העני

,  השלכותיה של החלטה כזו על המשק טווח זמן של חודשים ספורים מהיום. ב

 .כבדות ביותרכמו גם על האמון הציבורי, יהיו כמובן 

ישנה חלופה בת קיימא יחידה שלא תגרום לתמותה רחבת   נולכן, למיטב שיפוט .9

כוללת  היקף ולעומס עצום על בתי החולים, ושאינה כוללת סגר נוסף. חלופה זו 

יציאה איטית אף יותר מהקצב המתוכנן כרגע, : העקרונות הבאים לעמיד ע
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סגרים דיפרנציאליים, השארת תחומי עיסוק מסויימים סגורים לזמן רב תוך פיצוי  

  ההחלטההיא נה בפרץ למול לחץ ההקלות, עמידה אית .הולם וכו'

 הנדרשת לישראל בימים קשים אלה. 


