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 נכבדינו,

 במוסדות החינוך: מדיניות, קוים מנחים וביצוע בדיקותשגרת החיים קיום הנדון: 
 

רסיטה העברית והדסה, שונות באוניב תמדיסציפלינולפני כששה שבועות פעלנו, קבוצה של רופאים ומומחים 
פצנו המלצנו להחזיר במסמך שה שנים. 1-9למען פתיחה זהירה ומבוקרת של מערכת החינוך, בדגש על הגילאים 

 תוך כדי ניטור וריווח הכיתות. ,כיתה ג ללימודים בזהירותם עד ילדי
ובעקבות לא נעלם מהמדינה   SARS-Cov2-הלאור הפתיחה המלאה של מערכת החינוך, הידיעה שנגיף 

ההתפרצויות הממוקדות שאנו חווים בימים האחרונים בבתי ספר שונים ובעיקר בירושלים, אנו חשים חובה לקרוא 
 למדיניות מסודרת שתאפשר שגרת חיים לצד תגובה מאורגנת ומדודה בכל ארוע של התפרצות תחלואה.

 הנחותינו הן:
היא לצמצם אותה ככל המטרה צפויה להתקיים במדינת ישראל בשנה הקרובה.  COVID-19-התחלואה ב .1

 הניתן תוך כדי שמירה על חיי שגרה המאפשרים פעילות חברתית, רפואית וכלכלית רחבה.
אלו כוללות  לכותהש .על החברה בכללו בפרט על אוכלוסית הילדים מזיקות לכותהשלסגירת בתי ספר יש  .2

פגיעה וכמובן פגיעה בהשכלה, אך גם חשיפה לאלימות, התעללות, פגיעה ביכולת ההורים להשתכר, 
 .בבריאות הנפש

 ות הינה גורם סיכון מובהק למגפות והתפשטותןצפיפ .3
כוללת בדיקות, איתור מגעים ובידודם בזמן עד כה בעולם הנגיף שנמצאה  תלהכלהשיטה היעילה ביותר  .4

 (testing, tracking, tracingקצר )
 .בחרנבהיקף  PCRלמדינת ישראל יש את היכולת לבצע היום בדיקות  .5
כפי שניתן ללמוד ממדינות כמו  COVID-19פתיחת בתי ספר אינה קשורה באופן בלתי נמנע בעליית מקרי  .6

-https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-denmark )  דנמרק
reopening/opening-schools-in-denmark-did-not-worsen-outbreak-data-shows-

idUSKBN2341N7) 
 

 לאור הנחות אלו אנו ממליצים:
תלמידים אינן  30-40ברור שכתות בהן יש  :)הפחתת מספר התלמידים בכתה( צמצום גדלי הכתות .1

אות והשלטון המקומי של מערכת החינוך, מערכת הברי תפיםמשוצוותים על מאפשרות ריחוק חברתי. 
כך למשל ניתן ללמד במבנים שאינם  –לחפש פתרונות יצירתיים שיצמצמו את מספר התלמידים בכתה 

, )אוהלים מוזגים מאוורריםזמניים  מבנים, הוספת בית הספר )האוניברסיטה, בתי מלון, מתנ"סים וכד'(
שנת הלימודים הנוכחית או לחילופין ללמוד במשמרות.  עתיות וכד'( םסגירות אלומיניומבנים יבילים, 

תכנון שנת הלימודים הבאה בה אנו מצפים להמשך רבה בחשוב להקדיש מחשבה  ךומה, אקרובה לסי
 .התחלואה
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ההרגלים והאמצעים , ולשמור על חדשה במערכתמוקפדת צור שגרת היגיינה יש לי ינה: יהקפדה על היג .2

מינות של מים ז , הקפדה עלהמסדרונותו חדרי השירותים ,קפדני של הכתות ןניקיוהדבר כולל קיומה. ל
)ראה המלצות  בכתותזמין אלכוג'ל ב כמו גם שימוש ,רחיצת ידיים תכופה עם סבון והקפדה על זורמים

-https://www.who.int/publications) –ארגון הבריאות העולמי לנושא הפעלת בתי ספר בזמן קורונה 
detail/considerations-for-school-related-public-health-measures-in-the-context-of-covid-

19). 
 
בידוד של המגעים עם כיום רוע תחלואה במוסד חינוכי מחייב יארוע תחלואה: ימדיניות במקרה של א .3

הדבר יפחית את הצורך  ות קטנות,צכולל למידה בקבוככל שנוכל לצמצם את המגעים,  המקרה החולה.
לצוות  PCRאנו ממליצים גם על ביצוע בדיקות רוע תחלואה ידוע יבמקרה של א בסגירת המוסד כולו.

שמחנו לשמוע על ההנחיות החדשות לפיהן כל המגעים  והתלמידים במוסד. , המנהלה, התחזוקהההוראה
פן מרוכז על ידי גורם אחד באו הבדיקות שקול ביצוע שלמומלץ ל .PCRשל מקרים מאומתים יעברו בדיקות 

 .הבירור וריכוזו תהליךלהקלת 
 
יש צורך  ,של מערכת החינוךהרבה שיש לפעילות תקינה בשל החשיבות  :ניטורלצורך  ביצוע סקרי בדיקות .4

לפתח שיטות מעקב המאפשרות ניטור תחלואה קבוע במסגרת מערכת החינוך, מעבר לאמצעי התחקור 
וון והמחלה מועברת במגע יחסית יומכמדובר בניטור שמכיוון  .ימים לאחר איתור מקרה חיובייהקבועים הק

ובכך קטיעה של שרשרות  יאפשר איתור מגעים בצורה מהירה ויעילה יותר איתור אנשי סגל חיוביים –קרוב
יש  נשמח לפרט לגבי מסגרות בדיקה, תדירות וכדומה. .הדבקה והתפשטות במוסד החינוכי ומחוצה לו

וב לוודאי מקרים קלים להתגלות מקרי תחלואה, אך אלה קר לציין כי ככל שמספר הבדיקות יעלה, צפויים
 פרצות גל נוסף.שאינם מעידים על הת

 
ישנה חשיבות רבה לבידוד מגעים וחקירה אפידמיולוגית. יש עיבוי וחיזוק מערך החקירות האפידמיולוגיות:  .5

טרתן חקירות אפידמיולוגיות מ .הבריאותאת מערך החקירות האפידמיולוגיות הקיים בלשכות ולחזק לעבות 
 ואיתור מגעים לצורך בידודם. מקור ההתפרצות  זיהוי

 
ולעודד אנשי סגל חולים להמנע מלהגיע  יש לעודד הורים להמנע מלשלוח ילדים חולים לבית הספר .6

 המנעות מהדבקה ולחפש מנגנונים שיעודדו המנעות זו.יש להדגיש את החשיבות של  . לעבודה
 

 

כדי לשמור על רמת המערכת  ת על ידי כללונעשו פעולות חיוניות ומבורכמשברית  וודאות-במצב של אי
שבה הסיכון לתחלואה תימשך לעתיד הנראה לעין, להתאים את האמצעים למצב תחלואה נמוכה ונשלטת. יש 

תרבות, כלכלה,  –מערכות החיים החיוניות לציבור מהתחלואה עצמה ומשיבוש  מבלי להעלות את הסיכון
ומענה לתרחישים  פתרונותכנון תהיא דורשת  אך מערכת החינוך הינה מהלך חשוב פתיחת משפחה.ובריאות 

ים כדי להבטיח את יגבש חשיבה אסטרטגית עם צוותים רב מקצועל יעירבים ומגוונים.  אנחנו נשמח לעזור לס
ם אמצעים החלק מהאמצעים האלה  שפחותיהם תוך כדי פתיחת המשק.בריאות התלמידים  המורים ומ

  אמצעים האלה.ליטול חלק בפיתוח  שמחתגובה, ואנחנו נרחבים של ניטור ו
 

 

 (העמוד הבא א"בהלפי סדר  חתומיםרשימת ה)כבוד רב, ב
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 לל, רפואת ילדים ומחלות ריאה בילדים, מרכז רפואי הדסהה-דר' אלכס גיללס

 ולוגיה, ביה"ס לבריאות הציבור של האוניברסיטה העברית והדסהדר' חגית הוכנר, אפידמי
 יז'מסקי )עמיתת דיקן(, ביה"ס למנהל עסקים, האוניברסיטה העברית קטיה דר'

 לליתפרופ' אמנון להד, רפואת משפחה, האוניברסיטה העברית, קופת חולים כ
 פרופ' אורלי מנור, סטטיסטיקה, ביה"ס לבריאות הציבור של האוניברסיטה העברית והדסה

 מחלות זיהומיות, מרכז רפואי הדסה פז,-פרופ' רן ניר
 הדסהמרכז רפואי , אפידמיולוגיה והמטולוגיה, ביה"ס לבריאות הציבור ופרופ' אורה פלטיאל

 )בגמלאות( מר ארי פלטיאל, דמוגרפיה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 רגלית, אפידמיולוגיה, ביה"ס לבריאות הציבור של האוניברסיטה העברית והדסהמ-פרופ' רונית קלדרון

 פרופ' אמריטוס א. מרק קלרפילד, גריאטריה, ביה"ס לרפואה, אוניברסיטת בן גוריון
  

 

 

 
 

 

 


