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 הצוות לטיפול במגיפות וועדת החיסונים נגד קורונה
 

 
 

 כ"ב ניסן תשפ"א
 2021אפריל  04

 לכבוד,
 פרופ' חזי לוי

 מנכ"ל משרד הבריאות

 שלום רב,

 4.4.2021 –וועדת החיסונים נגד קורונה  סיכום המלצות צט"מ - 18ישיבה הנדון: 

 עיקרי המלצות:

 בידודיםהפתיחת מערכת החינוך, בחינת מדיניות הקפסולות ו .1

 הוצגו נתוני תחלואה עדכניים במערכת החינוך ועמדות בריאות הציבור ומשרד החינוך.  .1.1

למנוע התפשטות המטרה העיקרית נותרה בעינה לפיה יש רוב המשתתפים תמכו בעמדת משהב"ר, לפיה  .1.2

 .  והארוך הקצר בטווח המחלה השפעות בפני הילדים על להגןו התחלואה בילדים

בלוח זמנים מהיר יחסית. אך  ,רוב משתתפי הדיון תמכו בפתיחה מדורגת ומבוקרת של מערכת החינוך .1.3

תחת הסדרה והקפדה של תכנית "מגן חינוך" מומלץ לשקול ביטול מתווה הקפסולות בכל שכבות הגיל. 

ניתן לבחון את תוצאות ביטול הקפסולות בכתות ג' בתוך זמן קצר על מנת לבחון את האפשרות לבטל את 

 הקפסולות בכל הגילאים.

ים של מסיכות במרחבים סגורים, איוורור החללים, ייולוגיש להמשיך לשמור על העקרונות האפידמ .1.4

גיינה, וצמצום מגעים שאינם חיוניים. יש להמשיך בשלב זה בביצוע חקירות אפידמיולוגיות, ריצופים יה

 גנטיים וקטיעת שרשראות הדבקה. 

 יש לבחון מדיניות זו לאור היקף התחלואה במערכת החינוך ולהיות ערוכים לבצע התאמות. .1.5

מומלץ לנתח את המידע בנוגע להיארעות תחלואה בקרב מבודדים  – במערכת החינוך יות בידודיםמדינ .1.6

מ סבור כי יש לבחון ביצוע שינויים במטרה להקטין את "עקב חשיפה למאומת במערכת החינוך. הצט

 שיעור הבידודים עקב חשיפות בכפוף לנתונים. 

  – 12-15בני חיסון ילדים  .2

 . והכלת המגיפה חיוני לצורך הגנה על הילדים חשוב שנים 12-15בני חיסון הילדים  .2.1

ושל משרד הבריאות טרם המלצה  FDA -הגורם רגלוטורי מוסמך כגון של  יםלהמתין לקבלת האישור יש .2.2

 . 12-15בגילאי  על חיסון הילדים

ולהתכונן לוגיסטית לאפשרות שיוחלט  16-18יש לבחון את החיוניות של קמפיין לעידוד חיסון בני  .2.3

 . 12-15בהמשך על חיסון 
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 מהירות וצורת ההקצאה PCRבדיקות  .3

 ביצוע בדיקות מהירות לזיהוי נגיף קורונה בבתי חולים חיוניות לתפקוד יעיל של בית החולים. הצט"מ .3.1

ממליץ להמשיך בהקצאות בדיקות מהירות לבתי החולים תוך צמצום הבדיקות לצרכים החיוניים בלבד 

 השימוש לצרכי סיקור. ברוב המקרים, ניתן להפסיק .(אבחנה מהירה של חולים חשודים לדוגמא)

לאור עמדת משהב"ר שאין צורך בסיקור לפני העברת חולים מחוסנים/מחלימים למוסדות "מגן אבות  .3.2

 אמהות" ולמסגרות טיפוליות אחרות, על המשרד להבהיר זאת בנוהל ברור לשטח. ו

מבתי החולים על מדיניות ומנהלי המחלקות הרלוונטיים מומלץ לקיים דיון משותף עם נציגי מעבדות  .3.3

 השימוש בבדיקות אלה. 

 

עטיית מסיכה  ( סבור שניתן לאפשר בחירה לגבי77%רוב משתתפי הדיון ) –עטיית מסיכה במרחב הפתוח  .4

( המשתתפים התנגד לכך. יש ללוות שינוי ההנחיות בהסברה מתאימה על חיוניות 23%במרחב הפתוח. מיעוט )

 עטיית המסיכה בהתקהלויות )למשל בהמתנה בתור( והמשך עטיית מסיכות במרחבים סגורים.

 

סן לעומת מיעוט שתמך למחלימים להתח להמליץרוב קטן מקרב חברי הצוותים סבור שיש  –חיסון מחלימים  .5

למחלימים להתחסן )עבודה שהוצגה למחרת הדיון על מועילות ההגנה של  לאפשרבהמשך המדיניות הקיימת 

 החלמה ו/או חיסון הראתה רמת מיגון גבוהה למחלימים גם ללא מנת דחף(. 

 

 :דברים בשם אומרם

 פתיחת מערכת החינוך ושינוי מדיניות הקפסולות .1

 הוצגו נתוני תחלואה עדכניים במערכת החינוך.  .1.1

עיקרי  -ט קורונה "משלבתמונת מצב תחלואה במערכת החינוך הוצגה על ידי ד"ר אפרת אפללו דסק חינוך  .1.2

 ההצגה במצגת המצורפת. עיקריה: 

מערכת החינוך הייתה סגורה  8.1.2021מאז הטלת הסגר השלישי.  –עד כה מדיניות של פתיחה הדרגתית  .1.3

 .  11.2.2021 -לחלוטין ונפתחה הדרגתית מה

בעבר ראינו שהתחלואה גדלה ככל שהגיל עולה. אחרי הפתיחה מצב זה השתבש. התחלואה עולה אחרי  .1.4

בגנים וכיתות א + ב. לא ברור מה הסיבה לאחוז  -הפתיחה בסגר השלישי בגילאים ללא קפסולות 

 יחסית לגילאים אחרים. באופן כללי יש מגמת ירידה בכל הגילאים.  6-9לאי התחלואה הגבוה בקרב גי

מצוותי חינוך שהם מחוסנים או מחלימים. חלק  83%מהתחלואה בארץ כיום היא במערכת החינוך.  50% .1.5

. מספר הבדיקות החיוביות היה גבוה 70%נוסף של סייעות וצוותים תומכים שיעור החיסוניות הוא סביב 

 מת שיפור. יחסית ובמג

  –סטטוס תחלואה בקרב משתייכים למערכת החינוך  .1.6
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  521אחוז חיוביים )צוות ותלמידים(,  1.8%בדיקות,  13,000אנשי צוות.  9 -תלמידים ו 208 –מאומתים 

 מבודדים(. 339חולים פעילים,  182אנשי צוות נעדרים )

איגום מטושים. עד היום דיגום בבתי ספר ברשויות בצבע  –שבועי בבתי ספר  PCRדיגום  –מגן חינוך  .1.7

בית הספר שנדגם נשאר פתוח גם אם צבע הרשות משתנה לאדום. בית ספר שהופך  –כתום על פי הרמזור 

 מכלל תלמידי בית הספר.  75%לצהוב ממשיך להדגם במשך שבועיים. התוכנית מופעלת בהסכמת 

  באופן רציף מדי שבוע בכל הרשויות תוך ביטול הקפסולות.   'י-'כיתות זדיגום ב –הצעת מב"ר 

נבדקים(. הוצגו היקפי  37,119)מתוך  0.26%אחוז מאומתים  – 31.3.21-מנתונים על פי  –תוכנית מגן חינוך  .1.8

 הדיגום המתוכננים לשבועיים הקרובים. 

. כלל 47% –. ערבי 53%. חרדי 62% –י כלל –לא בחלוקה לפי שנתון(  16-18תמונת מצב חיסונים )גילאי  .1.9

 . 58% –ארצי 

ללא קפסולות. בקשת  'יב-'מחוסנים ומחלימים יכלו לפתוח כיתות יא 90%עד היום בתי ספר בהם מעל  .1.10

על מנת לאפשר הגעה ללמידה פיזית לקראת הבגרויות. בדיון  50% -משרד החינוך הורדת הרף התחסנות ל

 .65%עור התחסנות של בנוכחות שר הבריאות הוסכם על שי

 :נקודות לדיון .1.11

  יש למנוע התפשטות קורונה בילדים –הנחת יסוד. 

  החזרה מלאה של מערכת החינוך? ביטול הקפסולות בכל שכבות הגיל? ביטול הגבלת מעבר מורים

 ותלמידים?

  ?קטיעת שרשראות הדבקה במערכת החינוך? מדיניות בידודים במקרה של תחלואה 

  מאפשרים ערבוב של  'של אותה קבוצה קבועה. בשאר המקומות שזה גנים וכיתות דצהרונים? צהרונים

קבוצות. הבקשה של הרשויות היא לאפשר גם בכיתות נמוכות לערבב כדי להקל מבחינה  3עד 

 תפעולית. 

 :מר אריה מור, סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר )ביטחון, בטיחות סביבתית ושעת חירום( –עמדת משרד החינוך  .1.12

  החינוך משקפת את מה שקורה במדינה. מסכימים במטרה המשותפת והיא לשמר את המגמה מערכת

 ולמנוע תחלואה בילדים. של ירידה בתחלואה 

  ואין כך שליטה על תחלואת ילדים. בחוץנכון לעכשיו כל המשק פתוח והילדים 

 ורגות, משמעות ההגדלה של הכיתות היא להמשיך באותם אורחות חיים, לא לערבב, הפסקות מד

 מסיכות, אוורור...

 הייתה עליה משמעותית בקדם יסודי.' מבחינת תחלואהו-'אין הבדל בין הגילאים ג . 

  סבורים שצריך לפתוח את כלל המערכת. הנזק לילדים הוא קשה לאורך זמן וכל דחיה נוספת מרעה את

 לא מספיק. 'המצב. יומיים בשבוע ועד כיתה ג
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  - ד"ר מיכל שטיין .1.13

  ( נדבקים, 1:1,000)כ  0.5%שיעור האשפוזים הוא כ  –תחלואת ילדים ברובה חסרת תסמינים עד קלה, אך

המצריכה אשפוז בטיפול נמרץ. במכפלות של   PIMSמהמאושפזים יסבלו ממחלה קשה/  15%ו 

 השנתונים הרלבנטיים זה כמובן עלול ליצור עומס אשפוזי על תשתיות האשפוז של ט"נ ילדים. בנוסף

ילדם  80גם בילדים. במרכז שניידר דווח שטיפלו עד כה כ  Long COVID קיימים דיווחים לגבי

 מהם היתה בעיה תפקודים יומיומית. 50%אצלם, ל 

  אנו יודעים שרב הילדים נדבקים ממבוגרים, ומיעוטם 2020ע"פ דו"ח האגף לאפידמיולוגיה מאוקטובר ,

דבקים פחות(. חשוב לראות נתונים עדכניים ע"מ להגיע מילדים, כתלות בגיל )ככל שצעירים יותר מ

 להחלטות לגבי ביטול קפסולות בגילאים השונים. 

  –פרופ' צחי גרוסמן  .1.14

  .מדובר בסוג של כלים שלובים. שיחרור מערכת החינוך צריך להתבצע בסנכרון עם מבצע החיסונים 

 א נגיע לחיסוניות העדר. היעד של חיסון של עוד מיליון ילדים הוא קריטי ואם זה יפגע ל 

  .צריך להקטין את חלקם של הילדים כמדיום מתווך בהעברת התחלואה 

  –פרופ' נחמן אש  .1.15

  אבקש מהצט"מ לדון בעקרונות ולתת כיוון להמשך הדרך. המטרה היא לאפשר לימודים כמה שיותר

שלמת אבל סדירים תוך צמצום ההדבקות למינימום במערכת החינוך. ברור שכל הצעה היא לא מו

 מבקשים ליצור איזון בין מניעת ההדבקות לבין חזרה מסויימת לשגרה. 

  משרד החינוך מבקש לפתוח הכל כיוון שהתחלואה נמוכה. הגישה שלנו היא לעשות זאת בזהירות

 ובהדרגה כדי לראות שאנחנו פועלים נכון. שחרור הקפסולות במתווה שייקח יותר זמן על מנת לבקר. 

 ים בפתח משנה את התמונה ולכן צריך למנוע הדבקות ולהגדיל את מספר הילדים שיכולים וגיית החיסונס

 להתחסן ולמנוע הדבקות עם כל ההשלכות בטווח הקצר, בטווח הארוך ועל יכולת החיסון. 

 אודה אם תהיה התייחסות לחיסון הילדים ומתי. 

  –פרופ' רון דגן  .1.16

  הלכה למעשה מחילים מנגנונים של מניעת הדבקה בבוקר לעומת 16כיום לא מחסנים מתחת לגיל .

 ש(. "העדר מנגנונים מחוץ למערכת החינוך )אחרי הצהריים ובסופ

 שישנה   התחלואה בגילים השונים ברור מאד תכאשר בודקים בצורה מדוקדקת את עקומות היארעו

שלא ניתן להסבירה אלא בחסינות בלתי ישירה שנובעת  16-ירידה דרמתית בתחלואת בני פחות מ

שפרקטית  16-מתחת ל , שהילדיםשנה )הגנת "עדר"(. זה אומר  16של מעל גיל  יהמהתחסנות האוכלוסי

 תהדינמיקה של היארעוהם לא גורם מאד חשוב בתהליך  כולם לא התחסנו ורק מעטים חלו יד כה, 

 קוביד במגפה. 

  בראש ובראשונה להגן עליהם )הטיעון של  16-שצריך לחסן ילדים מתחת ללמרות זאת אני משוכנע

אמנם התחלואה בילדים רכים איננה מרשימה  .חיסון ילדים למען ההגנה על ההורים איננו טיעון אתי(
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 הכך שלהגנה המקסימאלית באוכלוסיי –כמו במבוגרים אך קיימת ובטוח שגם קיימת העברה מסוימת 

 . את זה חשוב שהצבור יידע16-ים צעירים מיש להוסיף חיסון ילד

  יהיה קיים מתח מסוים בין המסר שרב ההגנה הנה ע"י חיסון המבוגרים )הגנת עדר( והמסר להורים

צריך לתכנן היטב איך להעביר מסרים אלו שיכולים להיראות לחלק  –שחשוב לחסן את ילדיהם 

 מהאנשים כמסרים מנוגדים.

 כאשר אין דחיפות הקשורה למחלה קשה  ממליץ להמתין לקבלת התוצאות של פייזר ואישורים כמקובל

עדיין יש תופעות לואי )לכל חיסון יש( וחשוב  –אין לרוץ ולחסן ללא כל האישורים  –נפוצה ותמותה 

 לקבל תמיכה ע"י אישרים ועובדות ע"מ לא לאבד את אמון הציבור.

 נכון ו)המוצדקת לפי שעה( נכון לפתוח את מערכת החינוך בצורה מדורגת  למרות אווירת סוף קורונה

 , אך ללא עיכובים מיותרים.לעשות זאת בזהירות

  –פרופ' אלי סומך  .1.17

 העבודות שלנו בנושא הראו שפתיחת מערכת החינוך בארץ לא  .ממליץ להוריד את הקפסולות ובהדרגה

יולי ו גם לא של ספטמבר. ילדים נדבקים בעיקר ממבוגרים -גורם מרכזי בתחלואה של יוני היתה

ונוטים להידבק בתקופות החופש לא פחות ואף יותר מאשר בתקופות שהם נמצאים בלימודים תחת 

 שנים. 10מסגרת. זה נכון בעיקר לגבי הילדים בני פחות מגיל 

  הזה. ניתן להקטין את הבידודים ולצורך כך יש לבחון את  חיוני למצוא פתרון לעניין –נושא הבידוד

הנתונים של מספר המאומתים מתוך אלה שהוכנסו לבידודים. לנסות למצוא כלים אחרים כמו מספר 

 בדיקות בטווח של כמה ימים. זה חשוב במקום להוציא כיתות שלמות לבידוד.

  .נראה מר ולכך )ל"ג בע בוע תאריך יעדלקולהחזיר בהדרגה יש החזרה של מערכת החינוך היא בטוחה

. לקבוע כללים להקטנת מספר הילדים שיוצאים שבועות(כתאריך יעד סביר, ואם לא אפשרי אז 

 לבידוד. 

 ואין  וברגע שיש אישור לרוץ ולחסן לגבי חיסון הילדים ממליץ לחכות לתוצאות של פייזר לפני המלצה

 .ורדת הקפסולותלבין ה 12-16לקשור בין אישור החיסונים לבני 

  –ד"ר יסמין מאור  .1.18

  צריך כעת לפעול בזהירות. המוטיבציה נובעת מהתחלואה בילדים עצמם. יש כמות של ילדים שסובלים

קורונה לא פשוטים. לא כדאי לגרום נזק בתקופה של עד החודשיים שנשארו -מתסמיני קורונה ופוסט

 עד שנגיע להתחלת חיסון הילדים. לשנת הלימודים ו

 ות אחרות שחיסנו בבתי הספר כגון במחלHPV  ושפעת ראינו הרבה קבוצות לחץ של הורים מתנגדי

חיסונים על הורים אחרים וילדים שלא לחסן. הורים שבדר"כ היו מחסנים את הילדים ועל כן המסר 

 צריך להיות במוקד בריאות הילדים.

  –אורן צמחוני  'פרופ .1.19

 עצמם. צריך לחסן את הילדים כדי להגן על הילדים 
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  אנחנו לא יודעים מתי הקורונה תשנה את  .פגע בצעיריםדווקא שהוירוס  מהשפעת הספרדית למשללמדנו

ותפגע אולי יותר ישירות בילדים בנוסף מחיסונים שאנחנו נותנים כיום  כמו חצבת או וריצלה   אופיה. 

 פואי הזה עדיף על בעיקר נועדו  מניעת מחלה חמורה כאשר הילד הופך למבוגר צעיר. השיקול הר

 .לגבי חיוניות החיסון של הילדים כדי להגן על מבוגרים טיעון האפידמיולוגיה

 שאר עם מסיכות.ינוער שלא התחסן צריף לה 

  לקרב את המבצע לתלמידים כדי להפוך את זה לנגיש.  –נגישות 

  .קורה מערכת החינוך משקפת את מה שהתחלואה בלא לפתוח בבת אחת אבל חשוב מאוד לפתוח

 . באוכלוסייה הכללית מנוע של ההדבקות מהווה בעצמה ה ולאיבאוכלוסי

  –פרופ' גליה רהב  .1.20

  .בשטח הכל פתוח ולא נכון שרק הילדים לא חוזרים ללימודים. בעד להחזיר לא בקפסולות. חובה מסיכות 

  התחסנו? מה הסיבות? חשוב להבין את הסיבות לכך ובהן לטפל.  58%למה רק 

  .המעקב אחרי הפתיחה חייב להיות קפדני. להחליט איפה עושים את מגן החינוך 

  מה באמת המידע על ילדים? כמה הדבקות היו? כמה מפיצי על היו בבתי ספר? זה ילמד האם באמת יש

 הצדקה להוציא את כל הכיתה לבידוד.

  –ד"ר טל ברוש  .1.21

 בעד פתיחה יחסית מהירה של המערכת. 

  ילדים הגיע  1:2000רק עצמם היא יחסית קלה ותחלואה קשה היא נדירה יחסית. התחלואה של הילדים

, שאינם מושפעים מפעילות של יילודיםבכלל או קורונה. חלק מהאשפוזים הוא  MISלאשפוז בגלל 

 .מערכת החינוך ממילא

  .אשפוזים של תלמידי בית ספר הוא מאוד נדיר 

 לא מכיר  אישיתLong COVID ריע מחלים בלי תסמיני פוסט קורונה. בילדים. הרוב המכ 

  כל הצעדים שבוצעו במערכת החינוך היו כדי להקטין תחלואה באוכלוסיה ובעיקר במבוגרים. המספרים

 חולים קשים חדשים מדי יום.  5-15יורדים והתייצבו על 

 מדים אף אחד לא בעד הדבקת ילדים אבל צריך לאזן עם המחיר של אי למידה בבתי ספר. ילדים לא לו

בצורה מוצלחת בזום, מסגרות של לימוד מחוננים לא מתקיימת. מסיכות זה חשוב, חללים 

 מאווררים.

  זה יעלה את כמות הבידודים בבתי הספר  –במסגרת מגן חינוך יש להתלבט לגבי הסיקורים בבתי הספר

 וצריך לחשוב על התועלת האפידמיולוגית של זה. 

 לא מצדיק להשאיר את הילדים בבית בגלל זה. ניתן לשקול  –עתידי השיקול של פגיעה במבצע החיסונים ה

 להרחיב את מבצע הילדים שמקבלים אישור חריג.

 אנחנו יכולים לקבל את הנתונים מפייזר בעצמנו ולא לחכות לאישור ה- FDA  ולגשת למבצע הזה מהר

 יותר.
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  של מבוגרים תחלואה ית בעלייה משמעותניתן לקבוע שעד שבועיים אחרי החזרה ללימודים אם אין

 להפסיק את המגבלות שפוגעות ביכולת של הילדים ללמוד. 

  מאוד יהיה קשה לעשות חקירה כל עוד המדיניות היא למנוע תחלואה של ילדים,  –מדיניות אפידמיולוגית

 ולהגיד שילד חיובי ולא לבודד את הכיתה או למשל את מי שנסע בהסעה. 

  –ד"ר יאן מיסקין  .1.22

 הפתיחה נהיה הרבה יותר חכמים אחרי שנדע האם ילדים רבים בבידודים או חולים.שבועיים מ 

 צריך זהירות בחיסון ולהמתין לחיסון ה- FDA לנהל מעקב הדוק ואם יש מדינה שתתחיל לחסן לפנינו ,

 אולי לשקול לחכות.

  –ד"ר מיכל שטיין  .1.23

   ,אם הצוות החינוכי וההורים מחוסנים ולכן  מילדים, לא הם ממבוגרים ורוב ההדבקות בגילאים צעירים

 את הקפסולות. לבטלאפשר בשיעור גבוה 

  ממליצה לחכות עד אחרי החיסון כדי לבטל קפסולות. 12-15גילאי חיסון לגבי 

  -פרופ' מנפרד גרין  .1.24

  צריך לפתוח את מערכת החינוך. זה היה נכון לזמנו. כיום השיקול הוא שהתחלואה ירדה לרמה נשלטת

 יחסית והתחלואה בילדים לא קשה. צריך להחזיר את הילדים בהדרגה לבתי הספר. 

  להערכתי אנשים רבים נכנסים כיום לבידודים שלא לצורך. צריך לראות כמה מהילדים  –בידודים

 ד באמת נמצאים חולים. תחושתי שהיום זה לא מספרים גדולים. שנכנסים לבידו

  לא עושים מספיק במאמץ ההסברה לחסנם. צריך להיות מבצע ענק כדי להעביר מסר  – 16-18גילאי

להורים שזה חשוב לחסן את הילדים. למנוע מחלה בילדים ואצל המבוגרים. ההסברה היא מרכזית 

 בעניין הזה.

  פייזר לא ראיתי שיש נתונים על המינון שנותנים לילדים. אולי אפשר להסתדר  מנתוני –תופעות לוואי

 עם מינון נמוך יותר אצל ילדים. אם רואים יותר תופעות לוואי אז לשקול את המינון.

לפחות מהנתונים שיש על הילדים שקיבלו אישור חריג )כמה מאות עד היום( מידת הדיווח  –ד"ר בעז לב  .1.25

 .דומה באופיו לדיווחי המבוגריםשואף לאפס. המעט שדווח הוא עד לדים קטן ביותר על תופעות לוואי בי

המידע שהיה עד עכשיו מאוד מוגבל. אנחנו מנסים להבין מה אחוז התחלואה   –ד"ר שרון אלרעי פרייס  .1.26

כדי ומנתחים כעת בקרב המבודדים. המידע נמצא במשרד החינוך ואנחנו מקבלים אותו בימים אלה 

 מדיניות.להכווין 

   -פרופ' שמוליק רשפון  .1.27

  בקצב יותר מהירבמדורג אך באופן כללי בעד פתיחת בתי הספר 

  לפני אישור שנים  12-15בני לגבי חיסוןFDA –  זה לא נכון מבחינה פורמלית ומבחינת בתוקף. לכך  מתנגד

 אמון הציבורב פגועעלול להמינהל התקין. זה  לא מוצדק מבחינת דחיפות התחלת תוכנית החיסון , ו

 . 12-15שחיוני לשם הצלחת תכנית חיסון בני 
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  –מייק דרשר  פרופ' .1.28

 .השתכנעתי שפתיחה מהירה יותר העלות תהיה שולית ורווח נקי יחסית 

 אסור שאמון הציבור ייפגע ואסור לאשר חיסון ילדים לפני אישור ה- FDA צריך להגיד ביושר שמדובר .

 וגיות.בטובת הילדים ולא סיבות אפידמיול

  –פרופ' צחי גרוסמן  .1.29

  אין מקום לחיסון לפני אישורFDA 

 צריך להשתמש 12-15גילאי חיסון לא פשוט לעשות הסברה דו ראשית. מיקוד ההסברה צריך להיות ב .

 ברופאי הילדים שבגילאים אלה עוד בקשר עם המשפחה )הילד והוריו(. 

  –פרופ' דנה וולף  .1.30

  .רוצה להדגיש את החשיבות של תכנון תומכת בחזרה מהירה יחסית של מערכת החינוך מהירה יחסית

באופן מסודר ומבוקר כדי בהרחבה של בדיקות הסיקור )"מגן חינוך" ( החזרה לבתי הספר  וליווי 

 .הסתובבות הנגיף בבתי הספר ואת ההשפעה של הפתיחהאת מצב וננטר שנדע היטב 

תומך בחזרה של מערכת החינוך בהדרגה בצורה מבוקרת אך בפרק זמן קצר יחסית.  –אלי עו"ד גדעון צורי .1.31

 תומך בביטול הקפסולות. 

  -ד"ר דורית ניצן  .1.32

  מסכימה עם החזרה המהירה לבתי הספר. בארגון הבריאות העולמי אנו מבקשים לוודא שהתנאים

להאיץ את מספר הבדיקות,  נאותים בבתי הספר כי זה תנאי לביצוע. מציעים להדק את החגורה,

 לקטוע שרשראות, ריצוף גנטי, זיהוי שרשרת ההדבקה.

  מה להמתין לקבלת אישורים -לגבי החיסון-FDA . 

  –ד"ר אפרת אפללו  .1.33

 .אנחנו עובדים על הדוח האפידמיולוגי לאור הנתונים שנקבל ממשרד החינוך 

 חית.עד לסוף שנה"ל הנוכ מתכננים סקר סרולוגי ארצי יחד עם הלמ"ס 

 .יש סימביוזה בין הקהילה לבתי הספר. יש השפעה הדדית 

  מדינת ישראל בילדים הלא מגיעים למיצוי הפוטנציאל של הבדיקות שיש כיום. לא נוכל לדגום את כל

 כתנאי לביטול קפסולות .יב', -בכיתות ז'ניתן לביצוע אחת לשבוע , אך מדי שבוע

. בדיקות מהירות לפני הכניסה לבית הספר והוצאה תומכת בהרחבת מגן חינוך –ד"ר רונה פרידמן  .1.34

מיידית לפני הכניסה לבתי הספר. יש לשקול לקשור את הסכמת ההורים לדיגום ובגילאים 

 המתאימים כתנאי לחזרה לבתי הספר. פתיחת הקפסולות יכולה להתבצע כתלות של יכולת הדיגום.

  –ל גדלביץ' אפרופ' מיכ .1.35

 יותר מהר וכמה שיותר רחב. בעד פתיחת מערכת החינוך כמה ש 

  .הילדים להערכתי הם לא המפיץ של הנגיף. אין לנו סקר נוגדנים ולכן איננו יודעים כמה הם מחלימים

 יודעים שחלק גדול מהילדים עוברים את הזיהום בצורה אסימפטומטית לחלוטין.
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  שיבוצע נוגדניםדעת אחרי סקר ניתן ללא ברור לי האם באמת יש צורך לחסן את הילדים ואת זה. 

  –ד"ר בעז לב  .1.36

 יש הסכמה גורפת להמתנה לאישור ה- FDA . 

 .אין צורך לעודד חיסון ילדים בסיכון כיוון שהאישור קרוב 

 .בעד פתיחה מדורגת ומבוקרת של מע' החינוך. צריך ונכון לקחת את הסיכון 

  –שרד החינוך מנכ"ל ממר אריה מור,  .1.37

 ירה. חושב שצריך לקחת את הסיכון במצב הנוכחי. אנחנו בעד שבע רצון שרובם ככולם בעד פתיחה מה

 פתיחה מהירה. 

  .אין לקשור את החיסונים לפתיחה. צריך לעשות תהליך נפרד לשכנוע האוכלוסיה 

  תו ירוק, או התניה של בדיקות. –צריך לייצר מנגנון קדימה כדי לעודד חיסון של הילדים 

  –פרופ' נחמן אש  .1.38

  מהירה יחסית. נעשה את החשיבה על הפרטים בעניין זה.פתיחה מדורגת אך 

 .לא נקשור בין הפתיחה לחיסון. זה שיקול אבל לא ניתן לקשור זאת 

  אם לא נתנה בחלק מהכיתות את הפתיחה בביצוע מגן חינוך אז לא יהיה מגן  –פתיחה עם מגן חינוך

 חינוך. 

  כמה רעיונות.  לא  מעשי בעיני בבתי הספר אבל יש –לגבי בדיקות מהירות 

  פתיחת קפסולות כתלות באחוזי התחסנות של מורים והורים זה בעייתי מבחינת יישום ובוודאי בלוחות

 זמנים קצרים. 

  צריכה להיות אמירה ברורה של הפורום לגבי התועלת של ההתחסנות לילדים עצמם וצריך להיות מסר

 מאוד ברור.

 

 מהירות וצורת ההקצאה PCR בדיקות .2

מר עירם אמיתי, מכלול בדיקות  ידי נתוני השימוש ועלויות של הבדיקות המהירות בבתי החולים עלהוצגו  .2.1

 . מצורפת המצגת עם הנתונים. עיקריה: במשל"ט הלאומי וחיסונים

  בדיקות בחודש.  55,000 -בדיקות מהירות בחודש. בחורף עלה ל 35במהלך הקיץ בוצעו 

 עלות הבדיקות המהירות השנה הבדיקות המהירות. בחודש מרץ רבע מעלות היא בדיקה רגילה של עלות ה

 בחודש.₪ מיליון  40 -בחודש והרצון הוא לרדת ל₪ מיליון  83היה הכולל 

  לאור רמת התחלואה הנמוכה והחיסוניות הגבוהה יש רצון להתייעל בהוצאות קורונה כשבדיקות מהירות

 הינן סעיף מרכזי עקב עלותן הגבוהה.

 ת מוקצות במסגרות אשפוז ולא בקהילה.הבדיקות המהירו 

 הסיכון להתפשטות המחלה בבתי החולים מאוד גבוה. ממליצה לא לקצץ בבתי החולים.  –פרופ' גליה רהב  .2.2
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 הסיכונים בבתי החולים גבוה יחסית למרחב הציבורי.  –ד"ר שרון עמית  .2.3

  –ד"ר טל ברוש  .2.4

  אחד המקומות האחרונים שהייתי מקצץ בהם הוא בבתי החולים. צריך להקטין את מספר הבדיקות

 בבתי החולים למשל בדיקות סקר. 

 בדק לפני העברה לבית אבות. ממתין להנחיה בנוגע להעדר הצורך יאנשים מחוסנים לא צריכים לה

 פי השימוש בבדיקות אלה.בביצוע בדיקת סקר של אוכלוסיה שעוברת לבית אבות זה ישנה את היק

  בתי החולים התרגלו להתנהל בבדיקות מהירות וזה יעיל וחיוני. בעייתי להשתמש בבדיקות שאינן

לאשפוז חשודים ולכן אנחנו מסתמכים על אבחנה במלר"ד מתחילים להצטמצם האתרים  מהירות.

ים להיות מהירים, כי יותר ויותר, וזאת אבחנה שצריכה להיות מהירה. כמו כן סקרים ביולדות צריכ

 .אחרת התשובה מגיעה אחרי הלידה

  ולקבל החלטה משותפת שגם תוסכם עליהםמציע לעשות פורום משותף של מנהלי מעבדות . 

  –ד"ר יסמין מאור  .2.5

  .אי אפשר בלי להסתדר ללא בדיקות מהירות בבתי חולים. יש מקום להפסיק ביצוע סקרים 

 לבתי אבות צריך לצאת בכתב ממשרד הבריאות. הפסקת ביצוע בדיקות לחולים המועברים 

על פי ההנחיות המעודכנות היום לא צריך לעשות בדיקות למי שמועבר לבית  –פרייס -ד"ר שרון אלרעי .2.6

 אבות.  

יש חשיבות להמשך אספקה נגד הקיצוץ הדרסטי בבתי החולים בבדיקות המהירות.  –פרופ' דנה וולף  .2.7

החולים, דווקא עכשיו כשמעבדות הקורונה מצטמצמות, והבדיקות וביצוע הבדיקות המהירות בבתי 

 המהירות נחוצות בזמנים שמעבר לשעות העבודה היומיות הרגילות במעבדה

הבדיקות המהירות חשיבות עצומה בתפעול נאות של בית החולים ומתחמי הקורונה.  –ד"ר מיכל שטיין  .2.8

ז , והדבר מאפשר ייעול וקיצור השהיה במלר"ד אנו מייעדים אותן לחולים סימפטומטים הנזקקים לאשפו

בנוסף אנו נזקקים לפעמים לצורך אישור העברה לבתי לא נוכל להסתדר ללא בדיקות מהירות. הקורונה.  

אבות. בסעיף זה ניתן לקצץ באם תצא הנחיה רשמית לכך שאין צורך לסקור מטופלים מחוסנים לפני 

 ת.העברה למוסדו

ל אירועי הדבקה והמשמעויות אתתגלגל  שמנסים לחסוךטרפת לקודמיי. העלות מצ –ד"ר אהרונה פרידמן  .2.9

 שלהם.

 יש הסכמה גורפת בנושא. מציע להתכנס עם המעבדות כדי לסכם את הנושא. –ד"ר בעז לב  .2.10

 

 שאלון שהועבר בין משתתפי הדיון  .3

קחו בחשבון שהפסקת שימוש מסיכות  –לגבי העדר חובת עטיית מסיכה במרחב פתוח  – ד"ר שרון אלרועי .3.1

 בחוץ ישליך על מסיכות במקומות סגורים.

  –פרופ' גליה רהב  .3.2
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  סיימנו מחקר במדוכאי חיסון. יש וריאביליות מאוד גדולה בתגובה במדוכאי חיסון. אנחנו ממשיכים

 וגם בחיסון שלישי. T CELLSיקת בעבודה שלנו עם מדוכאים שלא הגיבו גם בבד

 הקצאת החיסונים לא נעשה לטובת מחקר. –הדבר חייב להיות בתיאום עם החברה  -ד"ר בעז לב  .3.3

  –חיסון מחלימים  .3.4

 59%  להמליץ למחלימים להתחסן.בתומכים 

 41%  .תומכים שיש לאפשר למחלימים להתחסן 

 התקהלויות:מהלך למעט ב ,פתוחהעטיית מסיכה במרחב -לאפשר אי .3.5

 77%  תמכו 

 23% התנגדו 

 האם יש לבטל את משטר הקפסולות במערכת החינוך: .3.6

 59% .תמכו 

 41% .התנגדו 

 האם יש לפתוח את כל מערכת החינוך ללימודים סדירים פנים אל פנים: .3.7

 70% .תמכו 

 30% .התנגדו 

  ב ב ר כ ה,
 

 ד"ר בעז לב
 פרופ' שמואל רשפון

 ד"ר טל ברוש
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