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 כ"ד באלול, התשפ"א
 2021ספטמבר  01

762964821  
 )בתשובה נא ציין מספרנו(

 21 –מס' תיק                   
 
 
 
 
 

 הגבלת התקהלויות באירועים בסיכון גבוה להדבקה הנדון:
              

 
 

              . בגל זה נשבר שיא המאומתים היומי ועבר מדינת ישראל נמצאת בגל רביעי חמור של תחלואת קורונה

בדיקות. מס' המאומתים  147,000בדיקות חיוביות מתוך  8%מאומתים ליום עם  11,000 -את רף ה 30.8.21 -ב

. במקביל קיימת עליה במס' החולים הקשים והקריטיים: בביה"ח 9000-יומי בממוצע שבועי מתקרב ל

חולים  המוגדרים קשים  130 -כ )כשבמקביל מאושפזים עוד אושפזיםמ 726 :30.8.21 -אושפזו נכון להכלליים 

מהמחלה. עד כה  ישא 20במוסדות הגריאטריים ובאשפוז ביתי(. מזה מעל שבועיים נפטרים מדי יום מעל 

אנשים מקורונה ומספר זה צפוי לעלות עם המשך תהליך בדיקת תעודת  584נפטרו בחודש אוגוסט בלבד 

 . ניםמהימים האחרו הפטירה

 
יותר מווריאנט אלפא  50% -הגל הנוכחי נובע משילוב של השפעת וריאנט דלתא, שנמצא כי הינו מדבק ב

ומירידה במועילות החיסון עם הזמן כפי שנמצא ( 2021עד מרץ  2020שהביא לגל התחלואה השלישי )דצמבר 

העברית והטכניון. נתונים  הבעבודה משותפת של משרד הבריאות עם מכון ויצמן, מכון גרטנר, האוניברסיט

לגבי עבודה זו ניתן למצוא באתר משרד הבריאות ובקישור: 

-up-follow-safety-efficacy-der/reports/vaccinehttps://www.gov.il/BlobFol

082021.pdf-waning-committee/he/files_publications_corona_immunity 

את המוגנות ומחזירה את מועילות החיסון לרמה  10עבודה משותפת נוספת הוכיחה שמתן מנת דחף מעלה פי 

up-follow-safety-efficacy-https://www.gov.il/BlobFolder/reports/vaccine-גבוהה. 

27082021.pdf-committee/he/files_publications_corona_booster 

 
         בקרב מחוסנים שעברו יותר היובגל הנוכחי במחוסנים ובדה שרוב מקרי התחלואה והע ,לאור ממצאים אלו

כי נפתחת האפשרות  29.8.21 -במשרד הבריאות מנכ"ל הודיע  ,חודשים מאז מנת החיסון השניה שלהם 5 -מ

חודשים  6מנת דחף במידה ועברו מעל  1.10.21 -וכי הגדרת "מחוסן" תחייב מה למנת דחף לכלל הגילאים

ההגדרה לא נכנסה לתוקף מידית כדי לאפשר למי שנדרש לכך לקבל את מנת החיסון . חיסון השנימה

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/vaccine-efficacy-safety-follow-up-committee/he/files_publications_corona_immunity-waning-082021.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/vaccine-efficacy-safety-follow-up-committee/he/files_publications_corona_immunity-waning-082021.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/vaccine-efficacy-safety-follow-up-committee/he/files_publications_corona_booster-27082021.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/vaccine-efficacy-safety-follow-up-committee/he/files_publications_corona_booster-27082021.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/vaccine-efficacy-safety-follow-up-committee/he/files_publications_corona_booster-27082021.pdf
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מחוסן , למרות הידיעה שכיום, במידת התחלואה הנוכחית במדינה, השלישית ולא לשלול מיידית תו ירוק

 מהחיסון השני שלו נמצא בסיכון להדבקה.  חודשים 6 -מ     שעברו יותר

 
חללים : בנגיף הקורונהלאורך כל המגפה עד כה הצטבר מידע רב בארץ ובעולם על גורמי הסיכון להדבקה 

 ומצבים בהם לא ניתן לשמור על מסיכה.  התקהלויות בהן לא ניתן לשמור על ריחוק חברתיסגורים, 

)עד  לעדכון ותה הינה פחכיום בתנאי התחלואה הנוכחיים, ומתוך הבנה שההגנה המוקנית באירועי תו ירוק 

עלייה נוספת בתחלואה כדי לא להביא ל חשוב להגביל התקהלויות גם בתנאי התו הירוקהגדרת מחוסן( 

עמדת משרד הבריאות היא כי כל אירוע של התקהלות בתו ירוק צריך  .הגבלה חמורים יותר שתחייב צעדי

 משתתפים בחוץ.  500משתתפים בפנים או  400 -להיות מוגבל ל

 יות בהן רמת הסיכון היא הגבוהה ביותר הוגדרו כבר בחוות דעת קודמות:  ההתקהלו

 אירוע תחום בזמן ומקום .1

 אירוע המתרחש בחלל סגור  .2

 מספר משתתפים גבוה  .3

 ושתייה אירוע בו לא ניתן לשמור על מסכה עקב אוכל .4

 צפיפות ותנועה המייצרים ריבוי מגעים הדוקים .5

 
, להדבקה סקוטקים, מסיבות המוניות הינן מתארים עם סיכון מירבימתארים של אירועי שמחה, מועדונים, די

גם בגל תחלואה זה, כמו גם בקודמיו, היו אירועים של הדבקות המוניות במסגרות אלו. גם אם נערכים בחוץ. 

כאשר מדובר באירועי מסיבות המוניות המתמשכים במשך מס' ימים, כאשר המשתתפים עוברים ממסיבה 

ק להסתכל על כל מסיבה כזו כאירוע נפרד אלא לראות את כלל התמונה והסיכון הכרוך למסיבה, לא מספי

עימה. סיכון זה הינו גבוה מאד מבחינה בריאותית ולא ניתן לאפשר את קיומו בצורה בטוחה. באירוע 

בהן  ,הפאנג'ויה המתוכנן באילת עתידים להגיע סטודנטים רבים מכל רחבי הארץ למס' ימים של מסיבות

להדבקה . הסיכון סיכה וריחוק חברתימבאים במגע זה עם זה במסיבות שונות ללא שמירה על פים רבים אל

המונית הינו גבוה ואיתו גם הסיכון למשך הפצה משמעותית של תחלואה במדינה עם חזרתם של הסטודנטים 

    לבתיהם.

 
 לסיכום 

 לאור מצב התחלואה הקיים כיום חשוב:

 באירועים המתקיימים בחוץ  500 -משתתפים באירועים בפנים ו 400 -ל להגביל אירועים בתו ירוק .1
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 הגבלה זו הכרחית אף יותר באירועי המוגדרים בסיכון גבוה כמפורט מעלה הקפדה על  .2

המהוות אירוע בסיכון אירוע המוני של מס' מסיבות  קיום  , יש למנועבתחלואה הנוכחיתלעמדתנו  .3

 .   ם מאירוע לאירועי, בהם משתתפים עוברלאורך מס' ימיםגבוה, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,

 
 
 

 פרייס -ד"ר שרון אלרעי
  ראש שרותי בריאות הציבור

 
 
 
 
 
 
 
 
 


