
  
 26/8/2020 הלאומי של קבינט המומחים חמישיסיכום דיון 

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

 .שוקי שמרפרופ' ד"ר אודי קלינר, פרופ' גליה רהב, ידן, אדר' אירית פרופ' חגי לוין, דר' דורית ניצן, בעז לב,  דר'

   :רקע
, אבל תחת שוליים 1-מכנראה  גבוה) R-את הערכת פורום התחזיות לד"ר עמית הופרט בפתח הדיון הציג 

, כאשר אף אחד חוסר ודאות םשבוע נרש כעבור . גם בחיזוי למס' החולים הקשיםרחבים של חוסר ודאות(
 . בעוד שבוע חולים 500-ל 400נעות בין כעת , וההערכות מהמודלים לא מייצר תחזיות מדויקות ואמינות

 
, מגמות התחלואה בסקטורים השונים, בדגש על העליה החדה בתחלואה במגזר הערבי את הציג גמזו פרופ' 

וחתונות  חג הקורבןנדבקים חדשים ביום, בעיקר בשל התקהלויות  600-ל 150-עליה בחברה הערבית מ

. פקע"ר מתקדם היטב ו, נכשלותבצעההאכיפה, אם וכאשר מאמצי  -ביקר בכמה אירועי חתונה. המוניות

דיגום, מאמץ מאמצי הסברה, האצת רשויות מקומיות להקמת חמ"לים ו 60-נכנסים לכ –בכל התחומים 

ובשבוע הבא יופעל מערך החקירות בתצורה  ,(35,000)הגענו לשיא של  בדיקותקידום החיבור למכלול ל

  (.30/10ראשונית )תצורה סופית עד 

-( המומחים להתקדם ולפתוח הלימודים בתיכונים בערים הלא13-מ 11במשאל שנערך אמש המליצו רוב )
, עומדים להתחיל בביצוע בדיקות 8/8-אדומות. ד"ר אלרועי עדכנה כי בהתאם להמלצת קבינט המומחים מה

 . החינוךליום( בעובדי מערכת  3,000סקר נרחבות )עד 
 

ה האם עלינו להפעיל בעת הזו חלק נהי  לדיון הקבינט ביום א'. השאלהתוכנית הרמזור תובא לאישור 
בישיבה האחרונה סברו רוב  חגים.כבר כעת ו/או בבמסגרת מתווה 'ריסון מהודק'  מהצעדים אשר גיבשנו

המומחים כי אין מקום להפעיל 'ריסון מהודק' כבר כעת, כאקט יוזם להורדת שיעורי התחלואה, אלא לדחות 
 יתן ולהיערך לאפשרות הפעלתו בחגים. אותו ככל הנ

 

 :הדיון סיכום

אך מתריע , הרמזור תוכנית שלמיידית תומך בהפעלה . הפורום מגמות התחלואה מטרידות .1

כלשעצמה והמכלולים בהקמה אין די בהם להביא לירידה בתחלואה בשבועיים  שהתוכנית

 המשך עליה מונוטונית במס' החולים הקשים המאושפזים. הקרובים, והנחת העבודה הינה 

במכלולי אין לדעת האם המאמצים ברשויות המקומיות והשיפור הפורום מכיר בכך שיתר על כן,  .2

ל חדה בתחלואה עקב המשך ההתקהלויות הלא חוקיות בכהקטיעה יצליחו למנוע עליה 

המצב שברירי ונפיץ, תפילות חגי תשרי. ותקופת הסליחות המגזרים, תחילת שנת הלימודים, 

 עליה חדה בתחלואה.עלינו להיערך גם לתרחיש של ו

מחריפים את  ציבור אנשיאמון מ-. מסרי איגורם עיקרי למצב הינו כשל עמוק בהסברה ובאכיפה .3

כשהן לא מיושמות,  אין תועלת בהנחיות או בהחמרתן. והסברה יעילה הקושי לגבש חזית אחידה

ין די א מאמץ מתמשך להביא לקיום ההנחיות, כל אחד בקהלו.לים רתמוכשנציגי הציבור לא נ

 ., בפרט בחללים סגוריםצריך לוודא שמירת מרחק, ובוודאי מניעת התקהלויות –בעטיית מסיכות 

    ללא שינוי מגמה בהיבט זה, ניגרר לצעדים חריפים ולא רצויים.

להורדת בחירה  כליכ מיידיארצי באופן  ם מתנגד לריסון מהודק / סגררוב מכריע של הפורו .4

  :בעת הזו יש לכך מספר סיבות התחלואה.
מערכי הקטיעה, ההסברה, ההדרכה והאכיפה אינם בשלים ואין ביטחון כי יצליחו לשמור על  *

 שיעור תחלואה נמוך לאחר היציאה מהסגר. 

ולא אין יציאה מהסגר צפוי להכשל. המאמץ  ל בעיית האכיפה וההיענות להנחיות,אם לא תטופ *

ונות והתקהלויות המוניות בחללים סגורים. חתמאסה של מערך קטיעה היכול להתמודד עם יהיה 

בהיעדר מענה כלכלי מתאים, סגר צפוי לגרום למצוקה כלכלית וחברתית בשכבות נרחבות של  *

  האוכלוסיה, ולהשפיע לרעה על היבטים מרכזיים של בריאות הציבור. 



סון ריהכרח לשל  (לא מבוטלת)סבירות  באופן מעמיק לאפשרותכבר כעת יש להיערך עם זאת,  .5

בו יידי של תכנון מפורט, כדי שביום יש לבצע מאמץ מ, ומספר שבועותבתוך  ארצימהודק / סגר 

  נוכל לעשות זאת ביעילות ללא שיהוי. ,נאלץ להפעילו כצעד חירום
הטריגר להפעלתו יהיה מצוקתם של בתי החולים אשר יתריעו על צפי להפרעה חמורה בתפקוד 

 הפנימיות ומחלקות הקורונה.

העדר מידע איכותי מקשה על ביצוע תחזיות ולא מאפשר קבלת החלטות מבוססת מידע. יש  .6

לוודא כי החקירות האפידמיולוגיות מבצעות לא רק איתור מגעים אלא גם תיעוד של מקור 

כדי שנבין את עוצמת הסיכון במתארים שונים והיקף התחלואה  –ההדבקה ונסיבות ההדבקה 

 המיוחס לכל מתאר.
רפואת לההפרעה שגורם הגידול בתחלואה  הפורום ממליץ למדוד ולהעריך באופן שוטף גם את .7

בתי החולים כדי לקיים את השוטפת של הפגיעה בפעילות את ו ,פעילות אלקטיביתלוהשיגרה 

 מחלקות הקורונה ומענה הט.נ. לחולי הקורונה המתרבים. 

חולים בתוספת מיטות, הפורום ממליץ לנצל את השבועות הקרובים להמשך חיזוק מערך בתי ה .8

על משרד האוצר להקצות  .בקהילה ובבתי החולים בניית מחלקות חדשות והמשך תגבור כח אדם

 .כתוספת משאבים בעין ייצר ודאות תקציבית למימוש ההקצאותלמשאבים בהתאם ו

היא לא  לאור היקפי התחלואה תכנית הרמזור מכילה עיקרון של דיפרנציאליות בתגובה, אולם .9

מגבלות תנועה באיזורים האדומים, שכן אוכלוסיות אם לא יושתו בכשעצמה  תצלח בעת הזו

 מרובות תחלואה 'יעברו את הכביש' ויעבירו את התחלואה לאיזורים ירוקים.

אנו מכירים בקושי ליישם עקרונות של ריסון מהודק באיזורים אדומים, אבל אין סיבה לחשוב  .11

מוצע להתחיל כבר כעת ולכן  ות.ארצי כהמלצותר אם נכריז על צעדים דומים תשהבעיה הזו תיפ

מגבלות של ריסון מהודק באיזור האדומים, לרבות הטלת ב)קרוב ככל האפשר להפעלת הרמזור( 

עשות כל מאמץ המשיך לליש  –מגבלות תנועה. אם נתרשם שאין מנוס מצעדים נרחבים יותר 

 .  בהתאם למדרג הרמזור באיזורים השונים עוצמתם , ולדרג אתלדחות אותם לתקופת החגים

 

 המלצות אופרטיביות:

להדק  לנבחרי הציבור קוראנט המומחים קביאמון הציבור קריטי להצלחת המהלכים בעת הזו.  .1

קריאה ברורה של מנהיגים  ולוודאמניעת התפשטות המחלה, במהלכים לתמיכה את השורות ב

לגיטימציה  או באנשי המקצוע ותהשתלחחשוב למנוע  .מכל הסקטורים להקפדה על ההנחיות

תקרוס התוכנית  , שאם לא כן(ההתקהלויות היקרות לליבוו)כל סקטור ההנחיות להתעלמות מ

 .להכרח להגיע לסגר כברירת מחדל שרעה לכולם גם-, כמוכמגדל קלפים וניגרר לעליה בתחלואה
החלת להתחיל כבר כעת ב ישבמקביל להפעלת הרמזור,  ,לאור היקפי התחלואה נדרש כעת .2

 לרבות מגבלות על תנועה בין ערים/שכונות.  ,מגבלות של ריסון מהודק באיזורים האדומים
 .להרחיב המגבלות לאיזורים הכתומים ידרשא תהיה ירידה משמעותית בתחלואה, אם ל

יעלה חשש להפרעה חמורה בתפקוד הפנימיות ריסון מהודק / סגר ארצי יש להפעיל רק באם  .3

 ומחלקות הקורונה בסבירות גבוהה.
, באופן שיבטיח הלימה בין ההשלכות של עמוקה בפעילות האכיפהלרוויזיה יש לפעול  .4

 קנסות בפרט בחללים סגורים, לבין המחיר שמשלם מי שבוחר להתעלם מהם. לויותהתקה

 כדוגמה לצעדים מידיים. כ"א לאכיפה ותגבורלמארגני האירועים ולמשתתפים בהם  מרתיעים

, לרבות ארצי בהיקףריסון מהודק ל תכנית מפורטת של כלל המשרדיםכבר כעת  לייצריש  .5

 .ואף קודם לכן אם מדדי התחלואה יזנקו ויחייבו זאת, האפשרות להפעילו בתקופת החגים
הפרעה ה מדדים להערכתולפרסם  בועיש לקמעבר לברומטר לספיקת המערכת בחירום,  .6

 . בשל עלית התחלואה ומספר המאושפזים רפואת השיגרהל מתרנגש

יש לכלול במדדים הלאומיים למערך הקטיעה מעבר למדדי איתור מגעים, גם מדדים לאיכות  .7

למקבלי  זה, ולהנגיש מידע מקור ההדבקה המשוער תיעוד בחקירה שלמות המידע, לרבות ושל

 החלטות אודות עוצמת הסיכון להדבקה במתארים שונים והיקף התחלואה המיוחס לכל מתאר. 
והמשך תגבור כח  מחלקות חדשות הקמתלתוספת מיטות,  לפני החורף יש לפעול מיידית .8

 והפעלה נרחבת של מערכי אשפוז בית / אשפוז בקהילה., ותקצוב בבתי"ח ובקהילה אדם

בנושא  פקע"ר יבה משותפת לקבינט המומחים ומפקדישבהקדם של פרופ' בליצר יפעל לקיום  .9

 .עת שרשראות ההדבקהלקטי פעילות המפקדת המשימתית


