
 

 

 
 2021בדצמבר,  26                      

 
 "כפתור האדום"רגע לפני שלוחצים על ה - וריאנט האומיקרון הנדון: 

 תחזיות ריאליות ודרכי התמודדותבחינת ממצאים מהעולם, 
 

ן ראיות לכך נכי למרות שישהיא  משרד הבריאות  תמצית טענת  הציג משרד הבריאות את תחזיותיו לאור גל האומיקרון.    בימים האחרונים
המצגת התפשטותו כה מהיר עד כי אנו עומדים לפני שיאי תחלואה שלא נראו כמותם.    בשווריאנט האומיקרון אלים פחות מקודמיו, קצ 

 מאוד.   תקודרחזית ת –נתונים מהעולם, וסופה  מקבץהתבססה על 
 
, נתפסים-בלתירגע לפני שמפעילים אמצעים חמורים שמחירם בבריאות, ברווחה ובכלכלה    ע לפני שאתם לוחצים על הכפתור האדום,גר

מבט נוסף, נפתח ל הנתונים. כדי לשכנע אתכם שהנתונים ראויים  תשוב אולבחון , אנחנו מבקשים מכם להביט ואשר כשלו פעם אחר פעם
 נתוני אנגליה. על מבוססת הבתחזית עצמה שניתנה ע"י צוות יועצי משרד הבריאות, שע"פ הכתוב במצגת הינה סימולציה 

 
 מיליון מקרים בתוך חודש  5-כ –( 23.12.2021תחזית משרד הבריאות )

 
 

מדי    –יה  ימהאוכלוס  4%-כ)  אלף מקרים ליום   350-כמגל הדלתא, כלומר    ויותר  30פי  גבוה  ע"פ נתונים אלו, צפוי גל האומיקרון להיות  
ישראלים מכפי שנדבקו    4מיליון ישראלים ידבקו בנגיף. במהלך חודש אחד, ידבקו בנגיף פי    5.5-כ  –(, ובמהלך חודש ההתפרצות הצפוי  יום 

בו במהלך כל השנתיים האחרונות של משבר הקורונה. מכיוון שהנתונים האלה מבוססים על תחזיות מבריטניה, המשמעות היא שהתחזית  
 .ביום  -מיליון בריטים   3להדבקה של היא  לבריטניה

 
אותם מומחים שחזו אין הדבר מקרי. את התחזיות שהציג משרד הבריאות כתבו   -  מופרךאם הדבר נראה לכם  וו,  -ז'ה-אתם חווים דהאם  

אותו צוות יועצים, אשר פעם אחר פעם, גל אחר גל, הציג נבואות  .  3–1  2020  במרץ   מתים תוך חודשיים   100,000-לנו מיליון נדבקים ו
  פרופ' פרגוסון   הכוללת אתת  בריטי  קבוצת מומחיםלא די בכך, הם מבססים את תחזיותיהם על  אם  רחשו.  אשר לא הת  –אפוקליפטיות  

. זהו אותו צוות שניבא לשוודיה 4איש בלבד  200-מתים מ"מחלת הפרה המשוגעת", כאשר בסופו של דבר נפטרו ממנה כ  000150,שחזה  
,  בחודש יולי האחרון   יום טרם הסרת ההגבלות באנגליהאלו אותם יועצים אשר  .  (5,500-)כאשר בפועל היו כ  2020עד יולי    מתים  100,000

קרה ההפך הגמור כאשר בפועל    –  5,6מאומתים ליום  000200-100,000,כדי  קטסטרופה ועלייה ל  ומאומתים ביום, חז  50,000-אז היו שם כ
ממספר המאומתים    - יש    ייד עם הסרת המגבלותהחל בירידה  לצוות הישראלי  גם  היסטוריה ארוכה של  והתייצב. כמו הצוות הבריטי, 

 היסטריה. 
 

   .מופרכים המספרים אתם צודקים.  – חסרי ביסוסאם המספרים נראים לכם 
 . בקונטקסט הראוי –  הנתונים הזורמים מהעולםלבחינת דקות נוספות  5להקדיש תבחרו אנחנו מקווים ש , כךלאור 

 
 
 

 דלתא גל 
 ליום  מקרים 11,000 ,בשיאו

 אלפא גל 
 ליום   מקרים 8,500 ,בשיאו

 תחזית  - אומיקרוןגל 



 

 

 

שיעור תחלואה קשה. כפול  שני פרמטרים: מהירות והתפשטות  מכפלה של  משרד הבריאות מסביר כי העומס על מערכת הבריאות בנוי מ 
 (, ולכן צפוי עומס חריג "שלא נראה כמותו".2הירידה באלימות )פי  יע" ןמאוז  ו( אינ3-4, קצב הדבקה )פי עמדתםל

נראה שיאים במספר ות שייתכן ואף סביר כי  רלמהתפשטות.  רוחב  אינה מחייבת  גבוהה  משוואה זו כושלת בכל פרמטר: מהירות הדבקה  
לא יהיה בהכרח גדול מגלים של וריאנטים קודמים. גלי  המקרים שיידבקו  כל  סך  כי  , נתוני העולם עד כה מעידים שסביר  היומי  המקרים

והקטלניות פחתה הרבה מעבר  משמעותית ביותר, היא ווריאנט חשוב מכך, הירידה באלימות הגם נבלמו בחדות.  –אומיקרון שעלו בחדות 
הדבר    2לפי   יממקודמו.  ובמספר  תמותה,  קשה,  תחלואה  אשפוז,  בשיעורי  בירידה  הנדרש.מתבטא  האשפוז   י 

. הקטין את הצורך באשפוז אף יותרל , שאמורבישראל שיעור המחוסנים הגדולבחר להתעלם לחלוטין ממפתיע מכל שמשרד הבריאות  
 משרד בוחר להכחיש את יעילות החיסון וסבור שלחיסון לא תהיה כל השפעה על התחלואה הקשה? ההאם 

ה המידע  את  לפניכם  נציג  הבאים,  העמודים  האומיקרון  קיים  בשני  נציע  לגבי  גם  כמו  בישראל,  התחלואה  לתחזית  ומשמעותו 
 . ןיישומהנזק הטמון בחוסר תועלתן ובשל , בשל נפרט מהן הפעולות שיש להימנע מהן  -פעולות שכדאי לבצע, וחשוב מכך 

 
 

 

חוותה עלייה מהירה ביותר של מקרים, אך בניגוד לנטען ע"י משה"ב, קצב העלייה אינו מחייב התפשטות, כיוון שעל אף העלייה    ד' אפריקה
למרות שבירה של  .  אפריקה  רוםדבכל    בלימה של ההתפשטותהחלה  כבר  גם שיא הגל הגיע במהירות, והנתונים מצביעים כי    –המהירה  

 . מופעו המהיר של הגלבשל  –מגלים קודמים המקרים בגל נמוך כל ,  סך היומי המקריםמספר שיא  
: גיל האוכלוסיה הצעיר, ואחוז בעלי  גורמים, שלדבריו לא רלוונטיים בישראל  דרך שני  המהירה בדרא"פ    הבלימהמתרץ את    משרד הבריאות

 :ןמיסוד  ותשגוי נוגדנים גבוה בעקבות החלמה. טענות אלו
 . 7בסך הכל בכשנתיים וחצי מהגיל החציוני בישראל אפריקה נמוך  רוםחציוני בדהגיל ה .1
כבדרום   .2 על  דווח  נוגדנים  45%-אפריקה  הערכה  8בעלי  בישראל  כאשר  הדלתא,  ,  גל  טרם  הסרולוגיים  הסקרים  ע"פ  סבירה 

תושבים, ובדרום   100מנות חיסון לכל    180-יתרה מכך, בישראל ניתנו כ.  מחלימים  30%היא מעל  ובהתחשב בגל הדלתא עצמו,  
פ. "דראמ, גבוה בהרבה  80%. אחוז בעלי הנוגדנים בישראל, בעקבות החלמה או חיסון, הוא כיום מעל  9בלבד  60-כ  –אפריקה  
 . בישראל תחסנות האוכלוסייהרד הבריאות להציג הערכות המתעלמות לחלוטין מהמש בחרלא ברורות, מסיבות 

 
מכך,   בוחר  חשוב  שוב  הבריאות  כל משרד  חסר  נתון  למדוד 

מספר  , במקום לעסוק במאומתים מספר ה  –  משמעות קלינית
 3חולים אשר זקוקים לסיוע רפואי. אמנם, שיא הגל הגיע בתוך  ה

בתוך   ולא  הגל שבועות,    11-14שבועות,  של  בשיאו  אבל 
כמחצית   רק  מאושפזים  היו  מהירותו,  למרות  באפריקה, 

ומספר המתים היה כעשירית  , 10ממספר החולים מגל הדלתא
העומס על מערכת הבריאות  . כלומר,  בלבד מאשר גל הדתא

 .היה נמוך יותר מגלים קודמים 
 

הבריאות  רשויות  הצהרות  ע"י  ברור  באופן  נתמך  הזה  הנתון 
אפריקה,   "ככל  בדרום  אינה  האומיקרון  של  האלימות  כי 

הנראה מועטה", כפי שנכתב בהצגת משרד הבריאות, אלא 
ביותר   .11,12  4פי  לפחות  משמעותית,  פחותה   בולט  הדבר 

)שעדיין כוללת נפטרים   25ירידה של פי  –בלבד  0.3%לכדי  8%, שמאז גילוי האומיקרון צנח ממעל 13בשיעור התמותה מקרב המאומתים
 מווריאנט הדלתא(. 

 
, דבר המהווה הן עדות על האלימות  11,14משמעותיתמשך זמן האשפוז הממוצע התקצר כי אף מדווחות רשויות הבריאות בדר' אפריקה 

 ביחס לגלים קודמים. הצפוי המופחתת של וריאנט האומיקרון, והן נתון מעודד על העומס המופחת 
ההתפרצות בד' אפריקה    לאחר תחילת  חודשמ למעלה  ,  12.12.21-, בריאיון שנתנה ביקוצ אנג'לה  ראש ארגון הרופאים בד' אפריקה, דר'  

תגלה הווריאנט(, מדווחת כי הרופאים אינם רואים עלייה אמיתית באשפוזים, וכי ברבים מהאשפוזים שנספרים כקורונה, הנגיף )שם גם ה
שמובילה לעיתים קרובות למחלה קשה ולמוות, ומדווחת    כי הם אינם רואים את סערת הציטוקינים  סבירהמ היא  עוד.  15אינו סיבת האשפוז

 . 14מקרי מוות מאושרים מאומיקרון, והבודדים שנפטרו והיו נשאי אומיקרון, נפטרו ממחלות רקע אחרותאין בנקודת הזמן בה התראיינה כי 
 
 
 

 משוואת העומס 

 מקור המידע העיקרי לעולם –דרום אפריקה 
 



 

 
מההדבקות. בלימת הגל בד'  80%אי למעל  הוא אחר כי    התגלה, וכחודש מאז  בשטחהד' אפריקה נמצאת כחודשיים מאז גילוי האומיקרון  

עדות משמעותית לכך היא הודעת  , ועדיין גל האומיקרון הוא הקל ביותר שחוותה דר' אפריקה.  אפריקה התרחשה ללא כל תוספת מגבלות
, הבדיקות שלא הבידודת את חובת  ו אף מבטל  ןהאלא  מגבלות חדשות,    ותלא מטיל   ןכי לא רק שה  16הרשויות בד' אפריקה בימים האחרונים

 . 17,18"קטיעת השרשראות", שכשלה בכל מדינות העולם גישתאת   ותומפסיק  והתחקורים,  בסיס תסמינים-על
 

 
 
 

 

הטענה שבכל  מקרים, ובריטניה חוותה שיאים חדשים של מספר מאומתים )אם כי  ה חדה במספר ה הגעת האומיקרון בבריטניה לוותה בעליי
. עלייה זו, נכון לנקודת  19(0.16%הנתון הנכון הוא    –אשר הופיעה במצגת משרד הבריאות, מופרכת  ,  נדבקמאוכלוסיית אנגליה    1%-יום כ

בשיעורי האשפוז, ולמרות שאלה צפויים לעלות במידה מה )בשל האיחור בין ההדבקות לזמן האשפוז(, של ממש  עלייה  לוותה בזמן זו, לא  
נמרץ )המהווים סמן מוקדם לתמותה( או -יותר מכך, אין כל מגמת עלייה באשפוזי טיפול   גלים קודמים.לממדי התגיע    לאהעלייה  נראה ש

מעודד נוסף לכך שלמרות ריבוי המקרים, עומס התחלואה בעקבות וריאנט האומיקרון  עלייה בתמותה.  נתוני בריטניה, אם כן, מהווים אישוש  
 נמוך מעומסי הגלים הקודמים. 

 , כי העלייה הקלה הנוכחית באשפוזים באנגליה תואמת לעליה החורפית הרגילה, ללא קשר לקורונה. יצוין
 

 
 

שמפזר   האפוקליפטיותאלא פרי מדיניות הבידודים והתארגנות לתחזיות    –ההשפעות המורגשות בלונדון ובאנגליה אינם תוצאת הנגיף  
מסמך   בתחילת  שהוזכר  צוות  כפי    –זה  אותו  זעירה,  התפשטות  למנוע  ויכולתה  רב,  נזק  שמסבה  מדיניות  בגלים   שנוכחנו לדעתאותה 

צוות    –נם תחזיות בלבד, שוב  משרד הבריאות היוהשיבושים שמציג  גם הקשיים    ., אפילו בווריאנטים פחות מדבקיםהקודמים ע"י אותו 
לשון ההווה )"הצוות הרפואי כבר אינו עומד בעומס העבודה"(, משדרת   .20יועצים שזכה לפרסום רב בעולם על קנה המידה של טעויותיו 

 תבהלה שמשכיחה מהקורא  את הכותרת "תרחיש בריטי". 

 האומיקרון בבריטניה
 



 

 
 

 

  אותםלמספרי גל הדלתא, ואף יעבור מספר המאומתים היומי סביר כי יגיע ניכר כי האומיקרון מדבק יותר, ולכן יוצר גל מהיר וגבוה. 
עם זאת, גם בלימת הגל מהירה יותר, והשטח   (להפחתה במספר המקריםמהווים גורם משמעותי אינם )במיוחד לאור כך שהחיסונים 

  .יותראף נמוך גדול משמעותית מזה של גלים קודמים, וייתכן שיהיה צפוי להיות לא ך כל המקרים( גל )דהיינו, ס עקומת המתחת ל
, לא ניתן יהיה לבלום אותו.  להאיץאת הגל, מתוך טענה כי כאשר יתחיל הגל    לרסןמשרד הבריאות מבקש ליישם צעדי מנע חמורים בכדי  

 משתי סיבות משלימות: טיעון זה שגוי 
היו האמצעים הדרקוניים   ןמכך, מדינות בהיתרה  .  וכשלוהצעדים אותם מציע משרד הבריאות ננקטו במקומות רבים בעולם,   .1

 . )כדוגמת אוסטריה( ביותר לא מראות תוצאות טובות יותר בתוצאות ההתנהלות עם המגיפה
ועם הופעת    גם בגלים הקודמים,  שוב ושוב  ותחת אותם איומים אפוקליפטייםבאותה הלשון,    הצעדים אלו נשמעהקריאה ליישום   .2

 . מדעי, שרירותיות וחסרות בסיס עולות נמהרותאיומים חוזרים אלו מובילים לביצוע פ. כל וריאנט חדש
: סביר שאחרי עוד פרק זמן קצר של תחילתובמיוחד ב וקצב הגדילה של כל גל הוא מהיר  שבועות בישראל,    3-גל האומיקרון נמצא כבר כ

הכפלת החולים הקשים כל יומיים ואף  אפשרות של על  מצביעים, עד הגעה לשיא ושבירת הגל. הנתונים אינם בגדילההאצה, נראה האטה 
  לא קרוב לכך.

ייתכן כי מספר המקרים האמיתי  יש מקום ל גבוה משמעותית מזה אף  ציין, כי לאור מספר הבדיקות הנמוך בדרא"פ ביחס לאוכלוסייה, 
ולא  שהתגלה מאוד  קלים  או סבלו מתסמינים  תסמינים  היו חסרי  משום שרוב הנדבקים  ואכן  נבדקו,  הדבר  יתבטא    זה המצב,. במידה 

 . עוד יותר קטלניות זעירשיעור באך עוד יותר, בישראל בכמות מקרים גבוהה 
 
 

 מה לא לעשות 
 

 לסגור את השמיים לא  .1
ננקט ועובדה שלא  אפידמיולוגית,  משמעות  פעולה חסרת  . סך המקרים  גלי האומיקרון  בעקבות  בעולם  תסגירת השמיים היא 

 משתי סיבות:  תב"תקרה" הנובע להמגיעים מנתב"ג מוגב
a.  של בדיקות שגויות או של אלו הנמצאים בדיוק בחלון אחוז קטן אותו כל הנוסעים נבדקים טרם העלייה למטוס, כך שרק

את ההדבקה לזהות  מסוגלת  זעיר, סביר שיתגלה בארץ, בזכות הבדיקה  .  יעלה למטוס,  בו הבדיקה אינה  אותו אחוז 
 לבידוד, ולא מדביקים את האוכלוסייה. ישירותכל מקרה, נוסעים אלו נכנסים שלאחר הנחיתה. ב

b.   ,יום הוא מוגבל, ואם משרד הבריאות חוזה בישראל עשרות אלפי  בכל  מספר הנוסעים המגיעים  גם ללא מדינות אדומות
 . ןזניחה לחלוטי -כל יום נתב"ג עלולים להתווסף משלערך מקרים ה 100אותם מקרים ביום, משמעות 

באמסטרדם  שנדבק  אומיקרון    נשאהאם    –רפואי  ראוי לציין כי הנוהל הקיים של בידוד חיוביים מחו"ל במלוניות הוא חסר כל היגיון  
חדרה? הפעלת נוהל זה היא יקרה כלכלית, ומחירה יקר עוד יותר בפגיעה בזכויות הפרט שנדבקה באומיקרון    נשאיתממסוכן יותר  

 .21,22בדבר יכולתו של הנגיף להתפשט דרך מערכות האוורור של המלוניות חזקותת עדויות מעבר לכך, קיימו  של אזרחים.
 

 ההדבקה  שרשראות בקטיעתלא להשקיע  .2
כשל השרשראות  אוסטריה  הקטיעת  המגיפה.  תחילת  מאז  העולם  עלאשר  ,  בכל  שרשראות  לקטיעת  כמופת  יועצי - הוצגה  ידי 

שוודיה  ,  הממשלה את  אלה  בימים  למיליוןעברה  הנפטרים  כבמספר  נקטה  שלא  זמן  בל  ל,  בו  באומיקרון,  במיוחד  זו.  מדיניות 
 "קטיעת" השרשראות מהווה בזבוז מיותר של משאבים., וההדבקה מהירה הדגירה הינו קצר יותר

 .16לראייה, דרום אפריקה הודיעה על ביטול מדיניות הבידודים והקטיעה
 

 לחץ להתחסןה להגביר את לא  .3
עדויות    מכל העולם מצטברות  :קיימת הפחתה ביכולתו למנוע הדבקה, אך ניכר כי  הובררהיעילותו של החיסון כנגד אומיקרון טרם  
- . עם זאת, ניכר כי לחיסון עדיין יכולת לא25מחוסנים-נדבקים יותר מלאייתכן שאף  , ו 23,24כי מחוסנים נדבקים בשיעורים גבוהים

 זו מטרתו של החיסון.  –, ובסופו של דבר בוטלת למנוע תחלואה קשהמ
.  בלבד 3.5%-בשתי מנות עמד על כבישראל עה ששיעור המחוסנים בש( נבלם 2021ינואר  - 2020 , כי הגל השלישי )דצמברנציין
מעידים  , נתונים מכל העולם  ומחוסנים, ואין סיבה לחשוב שהמשך התחסנות יאט את הגל. יתרה מז  70%-ככבר  בישראל    כיום  

 84%, עם 27קוריאה וםגלי הדבקה )כגון דר 26מצמצמיםאו  יה אינם מונעיםיבאופן ברור כי שיעורי התחסנות גבוהים יותר באוכלוס 
 (. המתחסניםנציאל טמפו  92%-ו 'אוככלל ה התחסנות ב

 

 להדק את התו הירוק לא  .4
לגבי תפקידו האפידמיולוגי של התו הירוק, עם האומיקרון לא נותר עוד ספק. מחוסנים  בהתאם לסעיף הקודם, אם עוד היו ספקות  

על היעדר ציות להמלצת   אמצעי ענישה, ולתו הירוק אין עוד כל משמעות מעבר להיות  25–23מחוסנים מדבקים בשיעורים דומים- ולא
במיוחד לאור נתוני הדבקת המחוסנים באומיקרון    בקרוב בוסטר שני.  –משרד הבריאות להתחסן, לקבל בוסטר ראשון, וככה"נ  

 הירוק בחברה דמוקרטית חמורה אף יותר. -מוסרית של התו- בעולם, הפגיעה החוקית

 יישום הידע בעולם לתרחיש הישראלי 
 



 

 
 להאיץ את מבצע החיסון הרביעי לא  .5

ל מדעית. הסיכון בו גדול, לא רק בש-צעד זה לא נחקר מבחינת יעילות או מבחינת בטיחות, והוא מהווה התנהלות פרועה ובלתי
סובלים מתקופה של האפשרות לרעילות מצטברת ועלייה בתופעות לוואי, אלא גם בשל עדויות מהעולם המלמדות כי מתחסנים  

החיסון לאחר  הראשונים  בימים  מופחתת  בליב28הגנה  הסיכון  אוכלוסיית  וחיסון  מגפה  ,  גל  של  כמות ו  להגדלת  להוביל  יכול 
 ההדבקות דווקא באוכלוסייה הרגישה ביותר. 

 

 לסגור את מערכת החינוך לא  .6
אופן החינוך  בשום  מערכת  את  חסראין לסגור  משבר  בפני  עומדת  ישראל  מדינת  המאמירים של -.  המספרים  מול  אל  תקדים 

, במקביל לעלייה של 36–29הפרעות אכילה, דיכאון, שימוש בסמים ואלימותמשמעותי בשיעור  תחלואת הנפש בילדים ונוער. גידול  
ביה"ס חייב להישאר   משמעי:-חשוב וחדמלמדים אותנו שיעור    –וכל זאת עוד במגמת "צמיחה"    –37  3ביה"ס פי  מספר הנושרים מ

 .  38לכולם - פתוח
 

 מה חשוב לעשות 
 

 " נשאר בבית –מי שחולה " .1
, חשוב שאזרחי  ומדביקים  כעת ברור שמחוסנים נדבקיםמאחר שתחושת "ביטחון השווא" הקיימת אצל המתחסנים גורמת נזק:  

זה   בנושאהסברה    ולהיבדק.  –ולו קלה    –בבית בעת מחלה    רלהישאהמדינה ידעו שללא קשר לסטטוס החיסוני שלהם, עליהם  
הגים עזור גם אל מול תחלואת השפעת ומחלות החורף הרגילות. בעולם, יש לציין, אלו נתערך ציבורי לשנים רבות, ו  תבעל  ההינ

מחלה".  ימי  לוקח  ולא  חולה  לעבודה  ש"בא  הישראלי  ותדמית  העבודה  מוסר  עם  אחד  בקנה  עומדים  שלא   מוכרים, 
בהפצת המגפה מאשר חלקם גדול לאין שיעור    מתסמינים()הסובלים    עדויות חוזרת מכל העולם מלמדות כי חלקם של החולים

יהיה קל לטפל במירב מקרי   נשאר בבית",    –של "מי שחולה  . באמצעות כלל פשוט  41– 39של ה"מאומתים" נטולי הסימפטומים
 המגפה. סימפטומטיים שכמעט ואינם תורמים להמשך -בים של מיליארדים באיתור נשאים אההדבקה, בלא השקעת משא

 

 הנגשת החיסון הראשון והשני לאוכלוסיות סיכון שטרם התחסנו  .2
מבוטל בהפחתת תחלואה קשה. לכן, יש לאתר -למרות שהחיסון אינו מסייע בהפחת הדבקה, ניכר כי עדיין יש לו תפקיד בלתי

מגזרים וקבוצות של אוכלוסיות סיכון, ולהנגיש עבורם את החיסון. בשלב זה, יש להנחות את המתחסנים להפחית מגעים חברתיים 
החיסון, שלאחר  הראשונים  בימים  החיסון  משמעותית  שלאחר  בימים  שלילית  חיסונית  ליעילות  העדויות  לאור    .28לאור  כן,  כמו 

הסקרים הסרולוגיים ולאור הצפי לגל משמעותי של הדבקות, יש מקום לביצוע בדיקות סרולוגיות טרם החיסון. הדבר חשוב במיוחד 
שמעניק החיסון טרם    , כאשר יעילות תוספת ההגנה42לאור עדויות כי מחלימים שחוסנו סובלים מתופעות לוואי משמעותיות יותר

 במחקר.הוברר דיה 
 

 עידוד אוכלוסיות סיכון לזהירות, ופיתוח אלטרנטיבות בטוחות עבורם  .3
בניסיון להמעיט עד כמה שניתן את הפגיעה בחיי השגרה של האזרחים, יש להמליץ לאלו שנמצאים בסיכון הגבוה ביותר לסבול 

וכן על הרשויות לפתח אלטרנטיבות לפעילויות עבורן , בהן יוכלו להנות מבטיחות חללים סגורים וצפופים,  ממחלה קשה להימנע מ
 מוגברת. 

 

 יצירת "מרחבים ירוקים", ולא "תווים ירוקים"  .4
ן עוד ברור כי אימאז הופעת האומיקרון,    כפי שניתן להיווכח ביתר שאתלאור כך שהחיסון אינו מגן מהדבקה ואינו מונע הידבקות,  

ויש   הירוק",  ב"תו  לטעם  אישית"  מ"הגנה  אזורית".-לעבור  להפעיל    "הגנה  חובה  יש  מהירות  בדיקות  קשר נוהל  )ללא 
בכניסה לאתרים בהם יש ריכוז גבוה של אוכלוסיות סיכון )כגון בתי חולים, בתי אבות( ובאתרים בהם יש סיכון   לסטטוס החיסוני(

 , בתי חולים פסיכיאטריים(.בסיכון משתתפים-רביגבוה להדבקה )כגון אירועים 
 

 פיתוח מדדי עומס אמינים  .5
בקרב אלו שמגיעים לבתי החולים, מכלל ישתקף גם    מאומתים באוכלוסייהכי ריבוי ה לאור שכיחותו הצפויה של האומיקרון, סביר  

התייבשות,  הסיבות   וכיו"ב(ה  החמר)שברים,  כרוניות  קשורה במחלות  אינה  כלל  החולים  לבית  הגעתם  שסיבת  מטופלים  כך,   .
, ולכן נראה רקע  מצבהרבה יותר נפוץ כהאומיקרון יהיה  שהמשמעות היא  לתחלואה בקורונה עשויים להתגלות כחיוביים לנגיף.  

יש מערכת מקורונה, לעומס הכדי לפתח מדדים אמינים    .14,15רבים עוד יותר שהם "עם קורונה" ולא "בגלל קורונה"אשפוזים  
-ותמונה דלקתית בנוכחות תוצאה חיובית לקורונה ב ספיקה נשימתית-, מוות בשל אי)כגוןקריטריונים לתמותה מקורונה  להגדיר  

ימים שטרם   10-תסמינים נשימתיים בנוכחות בדיקה חיובית בסיבת האשפוז היא למשל, אשפוז קורונה )יום שקדמו למוות(, ל  30
 והתאמת הקריטריונים לחולים הקשים כפי שנהוג בארגון הבריאות העולמי. ה( הפני

 

 הטמעת שימוש בתרופות חדשות חיזוק מערכת הבריאות ו .6
פתרונות ברפואת הקהילה )כגון אשפוזי בית( בכדי להתמודד עם ריבוי  את שני קצוות קשת הטיפול: בצד אחד, יש לקדם  יש לקדם  

ונשאי קורונה או חולי קורונה קלים(. בצד השני, יש לפעול להגדלת קיבולות ויכולות יחידות טיפול נמרץ שפעת  "תחלואה כפולה" )
 ומתקדם. פיתוח יכולות אלו יהווה גם השקעה ארוכת טווח למשברים אפידמיולוגיים עתידיים.

 תוצאה מהנגיף.כ לטיפול ומניעת מחלה קשה ותמותהבמקביל, יש לפעול לפיתוח, מחקר ורכש תרופות 



 

 

 

אלימותו  אינה על תמונת התחלואה אלא על תמונת המקרים: כלל העדויות מהעולם מלמדים ש ההשתלטות של וריאנט האומיקרון   .1
החשש של משרד הבריאות . בהתאם,  , וככה"נ נמוכה עוד הרבה יותרמווריאנטים קודמים  3נמוכה לפחות פי    וריאנט האומיקרון  של  

 . במאומתים, אלא בחולים  תמטפלמערכת הבריאות אינה  –ת אך חסר משמעו מריבוי מקרים הינו מבוסס, 
. 

צפוי להיות צר  ולמרות שייתכנו שיאים חדשים למספר המאומתים ליום, הגל  למרות מהירות יצירת הגל )אל מול גלים קודמים(,   .2
תחלואה קשה מהאומיקרון, שיעורי גלים קודמים. לאור הירידה במיהיה דומה או נמוך יותר הכולל יותר, וסביר כי מספר הנדבקים  

בנקודה זו חשוב להדגיש את    .תגיע לעומסים שנצפו בגלים הקודמים אף לא  שוסביר  אין כל סיבה להניח שהמערכת תקרוס,  
באוכלוסייה, בשל השכיחות העולה של אומיקרון    חשיבות פיתוח מדדים אמינים, לזיהוי תחלואה "בגלל קורונה" ולא "עם קורונה",

 אשפוזים רבים בקורונה, ללא כל קשר אמיתי לנגיף.ש"ייצבע"  ממצא מקריוכתוצאה מכך היותה 
 

מקצינות את קצב ההדבקה לרמות בלתי סבירות שאין להם כל תקדים חוזרת על טעויות ההערכה בעבר: הן ההערכות הנוכחיות  .3
בנוסף, באורח תמוה ביותר, הן כלל אינן משקללות את , ואינן מכירות בנתונים המעודדים על ההפחתה באלימות הנגיף.  בעולם

המשך עבודה לפי תרחישי "יום הדין" גורמים להתנהלות מבוהלת,   קשה ותמותה.  תחלואההשפעת החיסונים על אשפוזים,  
 בד אמון במערכת ולהפחתה בהיענות להמלצות והנחיות הממשלה.הגורמת לציבור לא, יעילה -שלוחת רסן, בזבזנית ובלתי

 

מאוד בהם השתמשה הממשלה בגלים  אין כל סיבה   .4 יקר  ומחיר  מאוד  מוגבלת  יעילות  אמצעים דרסטיים, בעלי  לחזור לאותם 
הכלים  מגבלותמכירה במהצד השני מכירה ביתרונות הווריאנט הזה, ושמצד אחד  , התנהלות יעילה יותריש לבחור בהקודמים. 

 . אירוסוליים )רסס(עם מנגנוני הפצה  תינגיף נשימ למניעת ההתפשטות של 
 

הבריאותי .5 לערכם  בכלים שמעבר  שימוש  תוך  לפעול  יבסס לאפידמיו -יש  קשות    ווגי,  שנפגע  במערכת,  הציבור  אמון  את  מחדש 
" ולהיבדק במקרים נשאר בבית  -מי שחולה  "  –ת אישית  יש לקדם פעולות הסברה המעודדות אנשים לאחריו המשבר.  מהלך  ב

חלופות בטוחות  פיתוח  וכן לפעול ל  לסייע בהנגשת החיסון לאוכלוסיות בסיכון שטרם חוסנו. יש  אלו, ללא קשר לסטטוס החיסוני
 "מרחבים ירוקים" . יש לפעול ליצירת  כדי להפחית את חשיפתן לאזורים בעלי פוטנציאל הדבקה גבוה עבור אוכלוסיות הסיכון

שהכניסה אליהם תותר רק בהתאם לבדיקה מהירה    בהם קיימת אוכלוסייה בסיכון או פוטנציאל הדבקה גבוה במיוחד,באזורים  
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