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צוות המומחים בהובלת מדענים ממכון ויצמן :דו"ח לציבור מס1 .
חלון של תקווה

בימים האחרונים עבד צוות מדענים מוביל מטעם האקדמיה הישראלית ,מומחים בתחומים שונים ,ראשי
המשק ,ומערכות ציבוריות שונות מסביב לשעון כדי לאסוף ולהעריך את המידע הקיים בארץ ובעולם על
התפשטות וירוס הקורונה ,ואופני ההתמודדות עמו .את ממצאי הצוות ניתן לסכם במשפט יחיד :לפנינו
חלון קצר של תקווה .וכעת נפרט.
מהו הסיכון?
הנתונים מן העולם מראים שהקורונה היא לא שפעת ,ולא מחלה של זקנים בלבד (בסין  50%מהחולים
הם בני פחות מ .)50-זו מחלה שונה ומסוכנת .וירוס הקורונה מדבק מאד ,ובקצב שהולך ומתגבר ככל
שמספר החולים עולה 20% .מהחולים נזקקים לטיפול אינטנסיבי ולפחות  9%נזקקים ,בין השאר,
להנשמה מלאכותית.
הצירוף הזה ,של עליה מהירה מאד בכמות החולים ואופי המחלה הקשה ,שמחייב מתן טיפול נמרץ
ל 9%לפחות מהחולים ,הוא הבעיה המרכזית בנקודת הזמן הזאת .דמיינו מצב שבו ,בישראל ,יש בו-
זמנית  40אלף חולים ,שלפחות  3600מתוכם נזקקים לטיפול נמרץ .מכיוון שבישראל יש כיום בסה"כ כ-
 1500מכונות הנשמה ,בתסריט זה צפויים אלפי אנשים בגילאים שונים להזדקק לטיפול נמרץ נשימתי
שלא יהיה זמין.
מהי ההזדמנות?
בנקודת הזמן הזו 2 ,מדינות בלבד הצליחו לבלום את התפשטות הווירוס – סין ודרום קוריאה .ניתוח
המומחים הראה שבזכות הצעדים החזקים והמהירים שננקטו על ידי מדינת ישראל עד כה – הצירוף
של הנחיות לבידוד חברתי והגדלת מספר הבדיקות  -מצבנו מאפשר לבלום את התפשטות המחלה
ולייצבה ברמה של אלפים בודדים של חולים.
אבל בלימה זו תלויה ,במידה כמעט מוחלטת ,בהתנהגות הציבור ובהצלחת ההרחקה החברתית –
זאת אומרת ,ההקפדה המוחלטת ,לזמן קצוב ,על הפרדה רבה ככל שרק ניתן בין בני אדם .על בסיס
הנתונים הקיימים ,הצוות מעריך שתחת בידוד חברתי שכזה ,קצב התפשטות הווירוס יואט באופן
משמעותי תוך מספר שבועות ויקצר את משך המשבר ואת נזקיו באופן ניכר.
נשמעות דעות שונות ,ומחקר מדעי משמעותי יצריך עוד זמן רב .עם זאת ,לאחר בחינה מקיפה וממצה
של הנתונים מן העולם ,מסקנת המומחים היא חד משמעית :לא ניתן להמתין כי אז נחמיץ את השעה.
רק הרחקה חברתית חריפה ,מידית ,והענות של כל הציבור הישראלי יכולה לעצור את התפשטות
הווירוס .צוות המומחים ,שכלל גם כלכלנים בכירים ,סבור שכל שיקול אחר מתגמד אל מול החמצת
ההזדמנות לבלום את הווירוס .הקפדה מרבית על בידוד חברתי בשבועיים הבאים היא הדרך היחידה
לנצל את ההזדמנות שעדיין יש למדינת ישראל לעבור את משבר הקורונה בשלום יחסי.

