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 הצוות לטיפול במגיפות וצוות התעדוף לחיסון קורונה
 

 אדר תשפ"א כ"ה
 2021מרץ  90

 
 לכבוד,

 פרופ' חזי לוי
 מנכ"ל משרד הבריאות

 שלום רב,

 8.3.2021 –קורונה והצט"מ סיכום המלצות ועדת התעדוף לחיסונים נגד  - 16ישיבה הנדון: 

 

 עיקרי המלצות:

עם הקמתה של הוועדה הוחלט כי המלצותיה ודעות  –פרסום סיכומי הוועדה ו"דברים בשם אמרם"  .1

חברי הוועדה יפורסמו לציבור וזאת מתוך רצון לנהוג בשקיפות בנוגע לקבלת ההחלטות, ליידע את 

אמון הציבור בכל הנוגע להמלצות הנוגעות לחיסונים נגד את הציבור בדבר השיקולים במטרה לחזק 

 נגיף הקורונה. 

 שטנהבעקבות פרסום מסולף של דברי חברת הוועדה, פרופ' גליה רהב, שהוביל להשמצות ודברי  .1.1

ברשתות החברתיות התקיים דיון נוסף של הוועדה לגבי אופן הצגת הסיכום לציבור. חברי הוועדה 

בפרופ' רהב ובחשיבות של השמעת דעות באופן חופשי שהם י מסויגת ובלתמביעים תמיכה גורפת 

עמדתה המקצועית נתמכת על ידי רבים מחברי הצט"מ תנאי בסיסי לדיון מקצועי, ענייני ופורה. 

 וועדת החיסונים. 

בכל הנוגע לאופן פרסום ההמלצות ודברי חברי הועדה רוב החברים תמכו בהמשך פרסום ההמלצות  .1.2

 )תוך מתן אפשרות לחברי הוועדה לנסח את דבריהם(.   בפורמט הנוכחי

 

2. COVID ופוריות הגבר 

הוצגה סקירת מאמרים על ידי מרכז המידע והידע והתייחסותו המקצועית של פרופ' איתן לוננפלד  .2.1

נגיף ברקמות האשך ובנוזלי של ה RNA -ה. המחקרים בדקו נוכחות ובפוריות בגינקולוגיה מומחה

המחקרים שתוארו מוגבלים  בקרב חולי קורונה מאומתים באשך ובאיכות הזרעהזרע וכן פגיעה 

באיכותם מסיבות מדעיות ומתודולוגיות שונות ולכן לא ניתן בשלב זה להגיע למסקנות מהממצאים 

 המתוארים.  

יש להמשיך ולעקוב אחר המחקרים בנושא. בשלב זה אין הנחיות כלשהן לציבור הכללי ולחולים.  .2.2

 שקיימת פגיעה בפוריות. לסברה לא מקנה בסיס איתן  הקייםהידע 

 .על ידי החיסון בפוריות הגבראו מעשי לטענה בדבר פגיעה בסיס תיאורטי בשלב זה כל אין  .2.3
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 בדיקות אנטיגן .3

המתווים שנבחנים ושיטות הבדיקה הקיימות במשל"ט הקורונה הלאומי הציג מכלול הבדיקות  .3.1

גבוהים יחסית,  Ct, במיוחד בערכי PCRככלל, מדובר בבדיקות עם רגישות פחותה משל  .להפעלתן

 ועם סגוליות גבוהה יחסית.

תבצע בבדיקות אלו, והצוות סבר כי משהב"ר חייב לקבוע מטרות נערך דיון לגבי השימוש שי .3.2

 ברורות לשימוש בבדיקות אלו ולאפשר את השימוש רק במתארים מתאימים.

ות אנטיגן שעברו תיקוף ומאושרות לשימוש על ידי משרד הבריאות תחת רגולציה ערכהומלץ כי  .3.3

האדם איננו ( כשgating) כניסה למקומות בהם מופעל תו ירוק מתווה שלל יהיו בשימושקפדנית 

. הבדיקות לדוגמא לטיסה, לאירוע המוני וכו' –, ותוקפן יהיה לזמן מוגבל בלבד  מחוסן או מחלים

יש לבחון אותן בעתיד  .יהול המגיפה וההמלצות המפורטות רלוונטיות לעת הזאתנאחד הכלים להן 

 בהתאם לאסטרטגיית ניהול המגיפה. 

בבדיקות אלה במסגרת "מגן חינוך" בגלל הרגישות הנמוכה להשתמש  מומלץהובעה הדעה שלא  .3.4

 .PCRשלהן ועדיפה בדיקת 

. יש לתמרץ את PCR -חיובי התוצאה תחייב בידוד ואימות בנמצא אדם שנבדק בבדיקת אנטיגן ו .3.5

 מועד תחילת ספירת ימי הבידוד קביעתבהקדם )למשל על ידי  PCRהאוכלוסיה לביצוע בדיקות 

 (. PCRהחל מבדיקת 

רוב חברי הוועדה סברו שקיימת חובה לדווח למשרד הבריאות על תוצאה חיובית ולכן הבדיקה  .3.6

ות מסודרים )כניסה לתיאטראות, קולנוע, אירועי ספורט וכיוצ"ב(. צריכה להיות מופעלת במקומ

גם דיווח. מדובר  לושיכ ותמפוקח בצע בדיקות אנטיגן באירועים ועסקים קטנים פחות ריאלי ל

 באתגר מחשובי ולוגיסטי. 

 יה. יבאוכלוסשימוש נרחב הועלתה הצעה לקיים פיילוט מחקרי לפני שעושים  .3.7

 

 חשיפה קצרה אל מול חשיפה אינטנסיבית  –מחוסנים שנחשפו למאומת  .4

ימים( שנחשף לחולה מאומת אינו נדרש כיום לבידוד, ללא קשר  7חיסונים +  2אדם מחוסן )לאחר  .4.1

 בדיקות( טרם חזרה לעבודה?  2) PCRיה. האם יש לדרוש ביצוע בדיקת ילמשך החשיפה ואופ

 תלד או בן זוג מאומתים( נדרשמגעים אינטנסיביים )כגון יבמקרה של רוב חברי הצוות סברו ש .4.2

בדיקה. בנוגע לתנאי חזרה לעבודה רוב הצוות סבר שבמקצועות מסוימים כגון מקצועות רפואיים, 

 עובדים במוסדות גריאטריים נדרשים לבדיקה, לגבי עובדי הוראה הדעות חלוקות. 

 עמדות חברי הצוות רוכזו בנפרד ומצורפות לסיכום זה.  .4.3
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 :דברים בשם אומרם

 פרסום סיכומי הוועדה ו"דברים בשם אמרם"  .1

בזמנו קיבלנו החלטה לפרסם את הסיכומים לרבות הדעות המושמעות ושמות  –ד"ר בעז לב  .1.1

הדוברים. כעת בחלוף מספר חודשים ולאור הניסיון שהצטבר אבקש להעלות את הסוגיה שוב האם 

ת דבריו? אפשר לשנות את יש התנגדות להפצת הסיכומים ובתנאי שכל אחד יוכל לנסח כראוי א

ההחלטה הזו. הניסיון לימד שהתבטאויות שונות גררו לעיתים תגובות ופרסומים מוטים 

 ומסולפים. קיימת אפשרות לפרסם רק את עיקרי הדברים. 

  –ד"ר טל ברוש  .1.2

  .תמכתי בעבר בהוצאת הדברים בצורה פומבית גם של דיוני הצט"מ. אני חושב שזה נעשה מצוין 

  גם עיתונאים רציניים שהופכים בסיכומים וקוראים אותם ברצינות ויודעים לדווח אני רואה

בהתאם בצורה טובה ולגיטימית. כאשר כותבים רק את עיקרי הדברים לא תמיד מבינים שיש 

 מחלוקת. זה טוב שיש מחלוקת. הציבור מכבד את זה. 

 זה לא צריך להרתיע.הדברים המסולפים נראים לי כמו סערות שחולפות אחרי יום וחושב ש 

  החלטת החיסון למחלימים למשל  –יש לדעתי מקום לדברר את הדברים טוב יותר לאנשי מקצוע

לא ברורה דווקא בקרב אנשי המקצוע והסבר מקצועי שילווה את ההחלטה יכול לסייע לצוותים 

נשי מציג את מכלול השיקולים של א CDC -הרפואיים להבין טוב יותר את השיקולים. למשל ה

 המקצוע וזה מגביר את האמון בשיקול הדעת שהופעל.

  –פרופ' גליה רהב  .1.3

  גם אני סברתי שכדאי לנהל את הדיונים בשקיפות ופתיחות. בעקבות הפרסומים האחרונים על

 ,מכפישות ,הוצאו מהקשרםשדברים שאמרתי בעניין חיסון הילדים הותקפתי באמירות קשות 

 ואפילו המשטרה הייתה מעורבת. 

 סיכום בוועדת המומחים חשוב לציין שיש חוסר הסכמות והדעות שהוצגו.  סבורה שכשם שנערך

 המצב הנוכחי יוצר מצב לא נח ולא נעים. 

  –עו"ד גדעון צוריאלי  .1.4

  מהבחינה המשפטית אנחנו מתמודדים עם בקשות חופש מידע בנוגע לדיונים רבים בפורומים

שונים וככלל רוב הדיונים לא יזכו לחיסיון כלשהו כך שחשוב להבין שדיוני הוועדות ממילא 

חשופים. עמדתי היא כי לא רק שאין הצדקה משפטית למנוע פרסום אלא שחשוב וראוי לפרסם 

 את הדברים. 

  הדיונים הם עניינים, מקצועיים מאוד, מושמעות דעות חשובות ושיקול הדעת שמופעל הוא תעודת

כבוד. כך גם הדברים שנאמרו על ידי פרופ' רהב הם חשובים ולגיטימיים מאוד וטוב שנאמרו 

 וראויים לבחינה. 
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  בקבלת הדעות משקפות את ההתלבטות והנימוקים לכאן ולכאן וזה מבסס את האמון של הציבור

ההחלטות. גם אם בדיעבד נחשוב שטעינו הדבר העיקרי שעומד למבחן הוא האופן שבו הופעל 

 שיקול הדעת וקבלת ההחלטות. 

  סיכומים ואני חושב ששינוי כעת עלול לעשות יותר נזק מתועלת. 15באתר כבר פורסמו 

  לחברי הוועדות  להוציא בשלב ראשון את עיקרי ההמלצות )בגלל הדחיפות( ולאפשר זמן –הצעתי

 לעבור על הדברים כדי לוודא שהדברים נוסחו כראוי ולתקן ניסוח בהתאם. 

  –ל רשפון אפרופ' שמו .1.5

 בעד להמשיך בפורמט הנוכחי. חשוב להעביר את ההמלצות מהר בשל הדחיפות. 

 הדברים בשם אומרםהכתוב של " לתקן את הניסוח מתאים זמן תת לחברי הועדה יש ל."  

  עצת למחלות זיהומיות ולחיסונים את דיוניה תוך ציון דברים יפרסמת הועדה המישנים מ 14מזה

 בשם אומרם. לא נגרמו  מכך בעיות משמעותיות. 

  ך בדרך הזו.ילהמשיש אמון הציבור כדי לשמור על 

  –פרופ' רון דגן  .1.6

 ועדה להביא את הדברים בשם אומרםובהמשך לדבריו של פרופ' רשפון החלטנו בזמנו ב 

 שנה הדיונים מוצגים לציבור וזה חשוב מאוד בעיני  14חיסונים היה לנו דיון דומה ובמשך ועדת הוב

מים אפשר שהציבור ידע את השיקולים והדעות והבסיס שעמד לצורך החלטות. בפורומים מסוי

לשמוע את הדוברים בזמן אמת ומשקפים את הפרוטוקולים. אני לא חושב שזה נדרש במקרה זה 

 והנימוקים השונים חשובים. אבל שיקוף הדעות

 חשוב שקוראים את זה בעיניים של הקהל. לציבור זו תהיה רגרסיה גדולה לדעתי להפסיק לשתף .

 אני אישית עובר על דבריי ומנסח אבל המהות נאמרת וזה מה שחשוב. 

 הוצג שאלון לחברי הצוותים ואלו עמדות הצוות בשאלון: .1.7

 ?האם לפרסם דברים בשם אומרם 

o  73%כן 

o 27% לא 

  סיכום תמציתי ולאחריו דברים בשם אומרם? –האם לפרסם את הדיון בשני שלבים 

o  65%כן 

o  35%לא 

 ?האם יש לפרסם את שמות הדוברים 

o  71%כן 

o  29%לא 

נראה כי יש קונצנזוס לכך שיש להמשיך בנוהג שלנו להוציא סיכום מנהלים ובשלב שני  –ד"ר בעז לב  1.8

 להוציא את הדברים בשם אומרם לאחר מתן אפשרות לחברי הדיון להתייחס לאופן ניסוח דבריהם.
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2. COVID ופוריות הגבר –  

  :מרכז המידע והידע נציג הוצגה סקירת מאמרים שפורסמו מתחילת המגיפה על ידי  .2.1

  הוצגו מנגנוני הפגיעה האפשריים–  

o  נוכחות  –פגיעה ישירהRNA נגיף ברקמות האשך ובנוזלי הזרעשל ה 

o  השראת דלקת, פגיעה בייצור נוזל זרע, פגיעה בייצור הורמוני המין  –פגיעה עקיפה

 וירידה בכמות הזרע ובאיכותו.

 יעה באשך ובאיכות הזרע. הוצגו מחקרים בנוגע לנוכחות הנגיף ברקמות האשך ובנוזלי הזרע, פג 

  לאור איכות המאמרים וגודל הקבוצות הנבדקות, קשה לייחס ההערכה היא שבשלב זה,  –מסקנות

 פגיעה ממושכת בפוריות הגבר לתחלואת קורונה בשלב זה. 

  ,החיסון מונע את נזקי נראה שלא נמצא כל קשר בין החיסונים לפגיעות המתוארות. ההיפך

 המחלה. 

  מעקב ארוך טווח במחלימים כדי לבחון פגיעה בפיריון. –המלצה בעולם 

 פרופ' איתן לוננפלד .2.2

  עיינתי במאמרים שהוצגו לעיל אין חולק על החשיבות במחקרים הללו וטוב שנערכים אבל

המאמרים מתארים מחקרים מאוד מוגבלים ביכולת להסיק מהם מסקנות ולמעט אחד הם לא ו

ממה שמתואר במאמרים ועד קביעת מסקנה כי יש ככל  פורסמו בעיתונות מדעית חשובה. לכן,

 הנראה פגיעה בפוריות המרחק גדול. 

 לא נגרם נזק רב. שהגרפים מעידים  הבוחן את איכות הזירמהמאמר ב 

  פגיעה להנחה שיש בסיס בידע נכון להיום אין . ועדיין יש פער ידע לעקוב שישבכל המאמרים נכתב

 בפוריות. 

  לחשוב שגורם לפגיעה.או מעשי לגבי החיסון אין בסיס תיאורטי 

האם יש סכנה להדבקה לעובדי מעבדה שעובדים במעבדות זרע ומטפלים בנוזלי  –ד"ר רותי ישי  .2.3

זרע? צריך לשמור על כללי הזהירות ועל בטיחות העובדים. ברגע שיודעים על נגיף שעובר בזרע וכיום 

 ה.לא ידוע על הדבקה דרך נוזל ז

אני לא מכיר אף מקרה של עובד שנדבק במעבדה ולכן סבור שיש להוריד סרבול  –ד"ר טל ברוש  .2.4

 ככל שניתן.

עובדי מעבדה שבחקירה האפידמיולוגית שערכנו  6מתוך  2בהתחלת המגיפה היו  –פרופ' גליה רהב  .2.5

 לא מצאנו מקור אחר להדבקה ולכן סברנו שיש היתכנות להדבקה כזו. 

חושבת שבמעבדה שלנו ההדבקות לא היו מהמבחנות או מהחומר שעבדנו  –סון פרופ' אלה מנדל .2.6

 איתו. עבדנו עם מיגון מלא ובמנדפים. לדעתי ההדבקה הייתה בין אנשי הצוות.
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  – בדיקות אנטיגן מהירות .3

את סוגי הקיטים הקיימים שעברו תיקוף מצגת )נספח( מכלול הבדיקות )מר יותם ארונוביץ'( הציג  .3.1

ואושרו לשימוש על ידי משרד הבריאות ואת מידת הרגישות והספציפיות של כל אחת. הוצגו 

חשוביים , מגן חינוך. הוצגו האתגרים המgating –המתווים השונים שנבחנים לשימוש 

 והלוגיסטיים ונדונו מספר סוגיות בדיון.

אשר אלו  את ההיבטים הרגולטורייםאמצעות מצגת )נספח( בהציגה  –מן ירדן ייגב' נועה ט .3.2

 :עיקריהם

  תהליכי תיקוף, חלון דיאגנוסטי מאוד צר שכן ניתן לזהות את הנגיף בטווח מאוד מצומצם כאשר

 מאוד נמוך. הוגדרו סגוליות, רגישות וספציפיות. CT -ה

  על ידי עובדי מעבדה מחייב תמיכה  –הבדיקות לא נעשות על ידי עובדי מעבדה  -לוגיסטיקה

 .מוסמכים והכשרה ראויה. פינוי פסולת ביולוגית. אחסון נכון של הערכות

  העברת הנתונים למשרד הבריאות היא תנאי -מחשובית. 

  הוצגו הנחיות מהמחלקה למעבדות לאחר קבלת אישוריFDA. 

  –פרופ' גליה רהב  .3.3

 .הבדיקות הללו נדרשות לשימוש  צריך להפעיל את זה בצורה מאוד דקדקנית כי הזמן הוא קריטי

 מהר ככל שרק ניתן. 

 'סיון של שיבא היה בהחלט טוב וגם המלצות יכן מראות יעילות, הנ העבודות של מייקל מינה בקולג

 .כתומים-להשתמש במקומות אדומים WHO -ה

 נדונו מספר סוגיות, ראו מצגת מצורפת. –ד"ר שרון אלרועי  .3.4

  אנחנו מניחים שפותחים את המשק והתו הירוק מאפשר בדיקה מהירה אוPCR . 

  האם מתייחסים לחשוד לקורונה בשל בדיקת אנטיגן בדומה למאומת או בדומה למגע? האם

 אם מאומת אזי: – PCRמתייחסים לבדיקה חיובית כמאומת אם הוא לא ביצע 

o  10  ימים מיום ההגדרה 

o חקירת מגעים 

o נחשב כמחלים 

o  לא מחייבPCR לאימות 

  אם נחשב מגע–  

o 14  קיצור החלמה( 10יום בידוד )או 

o ללא חקירה אפידמיולוגית 

o לא נחשב כמחלים 

o  מחייבPCR לאימות 
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  האם אפשר להתייחס  לתוצאה חיובית בבדיקת אנטיגן, לאור הסגוליות הגבוהה של בדיקת

 אנטיגן, כחיובי לכל דבר?

 .הוצגו מספר מקרים ותגובות )ראו במצגת מצורפת( להתייחסויות הצוות 

  –ד"ר אודי קלינר  .3.5

 שות של הבדיקות המהירות חשוב לזכור שהן בהשוואה לבדיקת כאשר מדברים על הרגיPCR  .

, הרי הרגישות של הבדיקות 70-80%יש רגישות מוגבלת של  PCRבהתחשב שגם לבדיקת 

. בנוסף, שיעור החיובי הכוזב אכן יחסית נמוך, אבל בסביבה 50-60%המהירות בפועל היא סביב 

בדה שבודקים אוכלוסיה ללא תסמינים כבדיקת בה שיעור ההמצאות של המחלה הינו נמוך והעו

כמו שראינו בבדיקות בכניסה לעיר  50%סיקור, הערך המנבא החיובי של הבדיקה יהיה נמוך סביב 

 אילת במסגרת האי הירוק. 

 בנוסף, בהתייחס לשימוש של הבדיקות המהירות ככלי לgating , בדיקות בשטח עם אלפי נקודות

כזית. לא ניתן יהיה לשלוט בדיווח של המערך הזה גם מבחינת דיגום לא ניתנות לשליטה מר

 מהימנות וגם מבחינה מחשובית. גם אם זו תהיה חובה זה לא יקרה.

  האם זו לא הדרך לוותר על השליטה המרכזית. דהיינו,  –שאלה אסטרטגית הרבה יותר גדולה

 ואז נבזר.לתת הנחיות כלליות לאוכלוסיה. אני חושב שנגיע לשם, אבל לא בקרוב 

  –ד"ר טל ברוש  .3.6

 .מודה על ההצגה המקיפה 

  של  ותפקידןהדיון הזה מחזיר אותנו אחורה בזמן לתחילת המגיפה בנוגע לאופן ניהול המגיפה

הבדיקות בניהול המגיפה. כרגע דרך המוצא היא חיסונים ולא מנצחים את המשבר באמצעות 

 בדיקות. הבדיקות הן תוספת לחיסונים.

  בשאלת המימון לבדיקות האלה? מי משלם על זה? לא חושב שראוי שהמדינה תממן יש להכריע

 כי מדובר בהוצאות גדולות מאוד.

  לשימוש בבדיקות המהירות: ל מתארים 3הוצגו- gating לקבלת תו ירוק ולמעקב מתמשך כמו ,

מינה למדי הבדיקות נותנות תשובה א. יgating -אני תומך במתאר של ה למשל בתוכנית מגן חינוך.

דיון כניסה ל. לכן אם מבצעים בדיקות אלה לצורך לגבי מידבקות לתקופת זמן קצרה לאחר ביצוען

, ניתן להיות )בכנסת למשל( או לפני טיסה ומשהו עם סדר גודל של שעות עד חצי יממה קדימה

לכן לעתים אנחנו רואים קצב מהיר מאוד עלייה בעומס הנגיפי בתחילת המחלה ו. יחסית בטוחים

 .מה שנבדק כעת אינו מייצג את מה שיהיה בעוד יממה או יותר

  שם אנחנו לא בודקים בשער של בית הספר כל יום אלא פעם –מתאים פחות לתוכנית מגן חינוך 

. לכן הייתי חיוביים שיצביעו על כך שיש הדבקות באותה קבוצהבשבוע. מחפשים ילדים  או פעמיים

 .PCRעדיף עושה את זה בבדיקה רגישה ולכן 
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 בדיקה אנטיגנית חיובית מחייבת אימות ב- PCR  באוכלוסייה עם כיpretest probability  יש

. צריך לנסח את הנחיות בריאות הציבור בנושא כך שיהיה כדאי לאדם שקיבל תוצאה FPהרבה 

 בהקדם. למשל מועד תחילת הספירה של הבידוד.  PCRחיובית ללכת לעשות 

   -ד"ר יאן מיסקין  .3.7

 הבדיקה  בעלות אשייש. מי שלא יתחסן נכון ברובם תחסנוהכי אחרים  ב הבדיקות יהיו של ילדים ר

 .המהירה

  .אם לא יהיה דיווח פרטני על תוצאות בדיקות חיוביות זה יגרום לזלזול מוחלט במערך הבדיקות

 חייב להיות דיווח פרטני עם זיהוי ת.ז.

  ביצוע בצורת עד שלא עשו סטנדרטיזציהבשימוש במערכת סופיה. יש ניסיון של שכונת שייח ג'ראח 

 השתפרה המהימנות -נכון עבדנו כאשר; כוזבות תשובות הרבה קיבלנו -מדוקדק באופן הבדיקות

 . כל מי שיבצע את הבדיקה יהיה חייב בהדרכה ראויה, אחרת זה לא יעבוד. ערוך לאין

 נכון., צריך לעשות את זה COVIDבדיקות  אם עושים

  בדיקת מי שנמצא חיובי צריך להתייחס אליו כמבודד. אם משליםPCR  שעות אז הספירה  48תוך

 לא יוגדר מחלים. יום אולם 14, יהיה חייב בבידוד תתחיל מרגע בדיקת האנטיגן. אם לא יבצע 

  ביצוע ועל חיוביים  דיווח למשרד הבריאותלחייב ממליץPCR . 

  –ד"ר דודי דביר  .3.8

  העיקרים הם פיתוח התשתית. לא רואה את החברות האלה מפתחות את התשתית אחד הדברים

 צור בלאגן. יוזה י

  יחסית ולכן חייבים  היא נמוכהשל הבדיקה הרגישות גםPCR . 

  חושב שבתנאים הנוכחיים יהיה קשה לשליטה מרכזית ובהעדר שליטה מרכזית הולכים לכל מפעיל

 שיעשה כראות עיניו.

סבור שניתן להשתמש בזה. אנחנו כבר לא במתאר שכל חולה הוא קריטי  – פרופ' אורן צמחוני .3.9

מנע מהדבקות המוניות בכל מיני מתארים. צריך לקבוע תנאים, כללי הכשרה של ילאיתור. צריך לה

 מכשירים נבחרים מקובלים שרק בהם נעשה שימוש.  2-3הבודקים, סטנדרטים ברורים. לקבוע 

  –פרופ' גליה רהב  .3.10

  לעשות פיילוט מחקרי לפני שעושים באופן נרחב באוכלוסיה. לא חושבת שיש לנו ניסיון מציעה

 false -להבין מה באמת ה תולעשות את זה בכמויות זה עלול להיות בעייתי. הייתי מחפש

positive?מה התוצאות של מגן חינוך למשל באוכלוסיה אסימפטומטית ? 

  .מוכרחים לדווח על אנטיגן חיובי 

 כל הבדיקות האנטיגן בודקות בדר"כ את ה –ם וריאנטי- N Antigen  אבל צריך לברר את הדבר

 הזה עד הסוף.
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שבהם יש קשר  צריכה להיות מופעלת במקומות מסודריםהמהירה הבדיקה  –ד"ר אהרונה פרידמן  .3.11

כניסה לאירועים שימוש בבדיקה ב. סביר עם הנבדקים, כגון בתי ספר, מקומות עבודה, שדה תעופה

לשימוש בבדיקות המוניים על ידי מפעילים פרטיים תהיה פחות מפוקחת ולא מלאה. התנאי 

לכל אדם עם בדיקה מהירה חיובית. אדם שיתגלה חיובי בבדיקה מהירה  PCRהוא ביצוע המהירות 

 בידוד.ב יהיה מחויב PCRויסרב לבצע 

  –פרופ' נטליה בילנקו  .3.12

. למה PCRרית ציבורית. לא חושבת שמי שקיבל תשובה חיובית יבצע יש בעיה אפידמיולוגית מוס .3.13

 שיבצע? 

 ולכן צריך ליצור מנגנון שהוא יעשה את הבדיקות. PCRחובה לדווח ולעשות בדיקה של  .3.14

  ככל שיתקבלו בדיקות סותרות האם יש חשיפה לתביעה בגלל שהאדם נפגע כספית? חשוב לבחון

 זאת מבחינה משפטית.

ברור שאנחנו נמשיך לבדוק אנשים השאלה עד כמה השכיחות תהיה נמוכה כדי  –ד"ר מייק דרשר  .3.15

 שנוכל להכניס בן אדם למשל לבית החולים עד שנדע שיהיה שלילי. 

  –תא"ל )במיל( יורם חמו  .3.16

  נושא הניהול המרכזי קשור לגישה הכוללת. כשנגיע לנקודה  -בהתייחס לשאלה שד"ר קלינר העלה

ץ גישה שאין צורך יותר לעסוק בהדבקות )אלא בטיפול רפואי בחולים בניהול המגיפה בה תאומ

 בלבד( לא יהיה צורך בניהול מרכזי. עד אז לא נכון לבזר את ניהול הבדיקות.

בדיקות מהירות מתאימות   ביחס למתארים השונים אני מזדהה עם הדברים של ד"ר ברוש. .3.17

ולזמן קצר בלבד. לגבי תו ירוק חושב ששם זה עלול להביא יותר נזק מתועלת.  GATINGלמתווה של 

, בתדירות הבדיקה הנדרשת ובתרומה PCRגם בבתי הספר זה פחות מוצלח בהרבה מבדיקות 

 הכוללת.

דיווח הוא הכרחי. מציע להתייחס למי שיצא חיובי בבדיקת  –בשלב הזה בו הבדיקות מנוהלות  .3.18

  כחיובי. PCRמכן ב  אנטיגן ולא נבדק לאחר

  חסרים נתונים על תוצאות בתנאי אמת, והאם השילוב של הרגישות עם תנאים מעשיים של בדיקה

  ותפעול לא מקטינים משמעותית את האפקטיביות.

של התיקוף אנחנו חשבנו שזה  4 -ו 3בזמנו כשהתקבלה החלטה שמוותרים על שלב  –ד"ר רותי ישי  .3.19

 Ongoingצאות הבדיקה ומעקב אחר החברות. חייבים לעשות בדיקה לא נכון. חשוב לעקוב אחר תו

Validation  .זה חשוב ונלמד מזה הרבה. ייתכן שנגלה שהם עושים עבודה טובה ויכול להיות שלא 

  –ד"ר דורית ניצן  .3.20

  למדנו ממדינות באירופה שהבדיקות המהירות חייבות להיות באזורים עם העראות גבוהה או

ארעות נמוכה היו הרבה מקרים חיובי ישהם גם ברי מעקב. במקומות עם האוכלוסיה בסיכון 

 שגויים. 
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  מסכימה ששווה לבצעGATING .שווה גם כמודל לבדקה עצמית בתוך  במקומות כמו חדרי מיון

 המשפחה באזורים אדומים.

לא הוכיח את עצמו במקומות אחרים.  GATING -מבינה את האמירה שה – פרייס-ד"ר שרון אלרעי .3.21

 אנחנו רוצים לפתוח את המקומות תחת תו ירוק ואנחנו חלוצים בעניין הזה ואין לנו ממי ללמוד.

אנחנו נמצאים במצב אחר יחסית למדינות אחרות והחיסוניות הגבוהה משנה מאוד  –ד"ר בעז לב  .3.22

את ההתייחסות למצב ולצורך בבדיקות. לכן אנחנו נצטרך להיות ראשונים ולבחון את ההחלטות 

 תוך כדי תנועה.  

 

 פרייס-עיד"ר שרון אלר -סוגיות בנוהל החלמה  .4

 מאומת ואינם נדרשים לבידוד:מחוסנים עם תעודת מתחסן שנחשפו ל .4.1

עובדי  סוג המגע

 בריאות

עובדים במוסדות 

 גריאטרים

עובדי 

 הוראה

 אחרים

     מגע הדוק שנפסק עם ההודעה על מחלה

     מגע אינטנסיבי הנמשך לאורך המחלה )הורה וילד, בן זוג(

שאו את יחלקם יההנחה היא שמה קורה למחוסן במגע הדוק. אין מידע ברור  –פרופ' אלי סומך  .4.2

את המגעים  . לסכן בטווח זמן קצרועל כן הם עלולים  לא לאורך זמן ובטיטרים נמוכיםאם כי  הנגיף

שארו ילאור זאת מציע כי מחוסנים עם חשיפה נמשכת ולא ממוגנת לבן בית חולה קורונה י. שלהם

דוד נוספת , אבל לא יצטרכו להיות בתקופת ביכל זמן שנמצאים בחשיפה אינטנסיבית בבידוד 

מציע כי עובדי בריאות מחוסנים שנחשפו בצורה משמעותית יעברו סיקור  .לאחר שהחשיפה נפסקת

. כך גם נוכל לאסוף מידע לגבי 2. בשל הצורך להבטיח את בטיחות המטופלים. 1משתי סיבות: 

 ההיקף של נשאות אסימפטומטית לאחר חשיפה אצל מחוסנים.

כמה מאות שחוסנו וחלו. האם יש מידע על היכן נדבקו ? האם יש  עד היום היו –פרופ' מנפרד גרין  .4.3

 לנו מידע האם זה מה שיגרום להדבקה. 

  – שוואבר' מיטש פרופ .4.4

 גריאטריםמוסדות ב עובדיםו" "עובדי בריאות" לצורך מילוי הטבלה אני מתייחס באופן זהה ל" 

, המחלה על הודעה עם ייםשהסת הדוק מגע עם מחוסן של במקרהבעובדים אלה, . (ופסיכיאטרים)

קפיד על מסכות נדרשים לה. זאת כי למרות היותם מחוסנים הם לעבודה לחזור להם לתת ניתן

יום  14במשך  לסימפטומים םיערניצריכים להיות מאד  הם. שאר אמצעי מניעת הדבקה ועוד

. אבל בהיעדר סימפטומים הם בהחלט יכולים לעבוד. במצב של חשיפה מהחשיפה האחרונה

בידוד  להמשיך לא צריכים הםלא צריך להמשיך לעבוד בתקופה זו.  - לבן זוג/ ילד מתמשכת

לאחר סיום בידוד בן הבית, אבל בתקופת הבידוד של בן הבית אם הם נחשפים אליו מדי  בעצמם

  יום אני לא בעד שיבואו לעבודה.
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 חת לגיל מסוים גם לא לא מוגנים כי לא מחוסנים ומת בעצמם הרבה ילדים –עובדי הוראה  לגבי

ב הפעילויות שלהם ובחלק או ר. מתאר לעצמי שהמורים לא עומדים עם מסכה במסכהמשתמשים 

צריך להיזהר יותר אחרי החשיפה להחזיר אותם למתארים אולי ולכן אני חושב שלגביהם  בכיתה

 רב חשיפה. 

במגן אבות ואמהות היה לפי לא חושב שיש נתונים טובים לקבל החלטה מבוססת.  –ד"ר טל ברוש  .4.5

מועילות במניעת הדבקות, ועד כה זה המחקר הכי טוב שבוצע בנושא. במעקב  88%מה שראינו 

 בבית החולים ראינו מעט הדבקות של אנשי צוות גם אחרי מגע אינטנסיבי. 

  –ד"ר יאן מיסקין  .4.6

  חוסנים הביתה. מאוד מקפידים לשלוח לא מ –יש לנו הרבה ניסיון עם העובדים במצבים האלה

 לא שולחים מחוסנים לבידוד. מניסיוננו לא נפלנו שמישהו מחוסן התגלה כנדבק.

  התייחסות לטבלה–  

o   .מחוסן שנחשף לא חייב בידוד או בדיקה 

o לעבודה חשיפה ממושכת חייב בדיקה עם שובו 

o  היות שהילדים נמצאים בסיכון  -את הסביבה שלהםעובדי הוראה הם לא מסכנים מאוד

  נמוך להסתבך מהמחלה.

הטבלה שמה דגש על הסיכון הפרטני של מקצועות מסויימים. מודאג  –תא"ל )במיל( יורם חמו  .4.7

חלק גדול מההדבקות יהיו של מחסונים. אנחנו עדיין לא ידועים מספיק על  –מהסיכון האגרגטיבי 

 זה.

  מסקנות–  

o קרובים אינטנסיביים ממליץ בדק ועל מי להטיל מגבלות. מגעים ילהפריד בין מי רוצים שי

 שכולם ייבדקו.

o  עובדי בריאות ועובדי  –רק למי שעובד עם מי שבסיכון  –לצמצם מאוד  –לגבי לא לעבוד

 גריאטריה. לא עובדי הוראה. 

 

  ב ב ר כ ה,

 

 ד"ר בעז לב

 פרופ' שמואל רשפון

 ד"ר טל ברוש

 נספחים: 
 מרכז מידע וידע – מצגת .1

 יץבארונו םיות – מצגת .2
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 :העתקים

 חברי הצוות המייעץ
 חברי הצט"מ
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