
 

 
 
 

 

 פ תש"ה בתמוז ח׳|  30.6.2020| שלישי יום 

 בקורונה למערכה הלאומי והידע המידע מרכז
 162מסמך מספר 

ב מקציני אמ״ן ונעזר במומחים מהאקדמיה, ״ן, והינו כיום חלק ממרכז השליטה הפועל תחת משרד הבריאות.  הגוף מורכוקם על ידי אמא גוף שהמרכז המידע והידע הו

 ד הבריאותקישור למסמכי מרכז המידע באתר משר.   הנגיף , כדי להביא בפני מקבלי ההחלטות ידע רלבנטי במערכה נגדרופאים, אפידמיולוגים ועוד

להערכתנו העלייה בהיקף התחלואה בגל השני נמשכת; 
 מסיכותת עטידגש על ) מיידית ורחבה היענות ציבוריתהינתן ב

 סגר כולל מ ( ניתן יהיה להימנעריחוק חברתיו

 

 מה מצבנו עד כה? 

עלייה במספר  נמשכת ה  בושני של המגפה,  הגל  ה  מהלךאנו נמצאים ב  .1

לגל  השוואה  ב  .המתיםמספר  ב קשה ו  ם מצבש ספר החולים  במ  ים, הנדבק

כלל, ובמספר  במתון יותר במספר הנדבקים    התפתח בקצב  הגל השני  הראשון,

אחר, הביאה    נתון  , בפרט. עובדה זו, יותר מכל  60הנדבקים המבוגרים מעל גיל  

החולים    תאיטיהלעלייה   שאיננו    בציבור  לתחושהקשה,    ם מצב ש במספר 

אך ורק לעלייה   רקשו נדבקים  פר המס ב  גידולושה  ,גל שנישל    כום במהלינמצא

  בהיקף הבדיקות. (המבורכת)

 

ביוני; הקו השחור   20שערוך העלייה בתחלואה אשר הוצג לראשונה במסמך מתאריך  : 1איור 

לושת השבועות  את העלייה במספר החולים החדשים ליממה, כפי שהתפתח במהלך שמתאר 

ה למספר בדיקות מועט ולא  העלייה בימים האחרונים, עשויה להיות קשורתנות ; התמהאחרונים

 " התמתנות "אמיתית בהכרח ל
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)כתום( ומספר החולים החדשים במצב קשה )כחול(,   60היקף הנדבקים מעל גיל : 2איור 

לראות כי גרף החולים במצב קשה עוקב אחר גרף   ניתןמתחילת המגיפה;  במעקב שבועי

 מספר ימים עד מספר שבועות  בוגרים, בהפרש שלהחולים המ

אינהמת,  אולם .2 המצטיירת  המצב  אם  ונת  גם  לספק.  מקום  העלייה   מותירה 

(   עלייה משמעותיתלערך בחודש האחרון( הביאה ל  שניים  פיבהיקף הבדיקות 

המאובחנים,   הנדבקים  ש,  תמלאכותיעלייה  ולכאורה  במספר    במקביל הרי 

ה   שמהנר במספר  החדשים  עלייה  נוגעת   שמצבםחולים  אינה  זו  עלייה  קשה. 

הבדיקות, להיקף  אצל  התפתחות  לא  אל  כלל  היהנדבקים,  המחלה  א לכן 

התחלואה    את בעיקר    שקפת מ מחצית  ב.  באוכלוסייההמוחלטת  עוצמת 

של   לראשונ   יוליהראשונה  קשה  עלה  החדשים במצב  ה מספר החולים 

   .(בשבועיים  115-( מעל שיא הגל הראשון )כ ם ישבועיב  130-)כ

ריכוזי   .םובי יש  מאותב ת  זרמפוהתחלואה  הגבוה,  מספר הנדבקים    לענוסף   .3

הגדולים   תל ערים  בהתחלואה  בני-ירושלים,  באר-אביב,  אשדוד-ברק,    שבע, 

ל מייצגים    תקווה -פתח ו הפעיליםמ   40%-קרוב  חולים    10,600-)כ  החולים 

מאות  מפוזרים בין  שאר  ה,  (ביולי  18-הארץ, נכון ל  בכל  27,600-כך  פעילים מתו

פה  המג  על  טותהופך את ההשתלה הארצי  לואהתחמצב  ישובים נוספים.  
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הדבקה   שרשראות  קטיעת  מאודבאמצעות  ועוד,    .למורכבת  מידת  זאת 

מאתגרת    של  התפשטות ה ע  התחלואה  המוגבלים ה  קרוןאת    אזורים 

  .יות מקומיות(ם לטיפול בהתפרצו)המתאי

  ששיעורם   ירהומעלה,    60  גילמשל הנדבקים  המוחלט  למרות העלייה במספר   .4

הנדבקים   כלל  במתוך  יותר  ה נמוך  ה  .שניגל  בני  שיעור  ומעלה    60-בממוצע 

בחודש האחרון  אילו  ו  ,אפריל-סמרחודשים  ב  18%-כ הנדבקים עמד על    מקרב 

באוכלוס  -  הנדבקיםמ  10%-כעל  התייצב   משיעורם  מ  .ייהנמוך  זה    בטאמצב 

את   ההגיל  התפלגותלהבנתנו    המתאפיינתהנדבקים,  בקרב    ת כוללים 

כי    אהי  זו  "ה"צעירים  גיל  להתפלגותסיבה אפשרית    גל השני." יותר בהר"צעיכ

מערכת  של    הפתיחת עם  התחלואה  החלה  הגל הנוכחי,  תחילתו של  לפחות ב

כך  נוסףהחינוך.   ש  ,על  גם  אפשר  לכך  של    מודעותהתורמות  הגוברת 

הקשישיםהשמירה  והלנושא  האוכלוסייה   על  "מגן    ,אקטיבית  פרויקט  דוגמת 

  .משרד הבריאותאבות ואמהות" של  

לגבי   .5 אותנו  נתון  החיוביים?  שיעורומה  להערכת המגרך  אול  זה משמש  פה 

וי עש ואבאופן פשטני, ככל שערך זה גבוה יותר, ה .מזוהה  היקף התחלואה הלא

רחלה תחלואה  על  באוכלוסיעיד  יותר  שנדבקהבה  עלה    החיוביים  שיעור  1.יה 

השני התחלואה  גל  חודשיים  0.5%-כמ  במהלך  בשבועיים   5%-לעד    לפני 

  זה   שיעורבנוספת  ה  ייעלהאחרונים מזוהה  שבועיים  בו   ,וליהראשונים של י

 . 7-8%-ל הגיע כברוהוא 

 כמה דייקנו בהערכותינו עד כה, ומה צפוי עתה? 

עד    מרכז המידע והידע  רכותלבקרה של העלשמש  השאר,  מסמך זה נועד, בין   .6

מרכז המידע  הציג  ביוני    20-ב  בשבועות הקודמים.  , כפי שהוצגו במסמכיםכה

 
כמובן  ע  1 מושפע  זה  נוספיםריפרמטמרך  שיעלה    :ם  באוכלוסייה, שככל  הכולל  הבדיקות  שיעור    –מספר 

לרדת צפוי  מתוכו  הבדיקות  hהתוויu  ;החיוביים  ש   –ת  סימפטומטית    יכוונו ככל  שיעור  צפוי  לאוכלוסייה 

שיעור החיוביים    צפוי  חבותדיקות מגעים ררחבה יותר ולבה  יוונו לאוכלוסי לעלות, וככל שיכהחיוביים מתוכן  

 . תרדלוכן  מת
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במצב  חים  חול  תחלואה:  ימדד  שלושהל  2תחזית והידע   חדשים  חולים  דשים, 

   קשה ונפטרים.

 : בושהוצגו   הערכותהאת   נובח  צת המסמךפה אחר ל מעט יותר מחודש .7

ח . א כחודש    –דשים  חולים  מעל  לפני  על  נעמוד  שכיום    1,000הערכנו 

ליום ה  ,נדבקים  מספר  האחרון  בשבוע  החדשיםואכן  על    נדבקים  עומד 

החדשי  1,000רף    בממוצע.  1,500-למעל   בהחולים  נחצה  יממ ם  ה 

מנת  לייה המסת ע ה  חולים חדשים ביממה.  1,140ביולי, עם    2-בלראשונה  

 .צג בעברו שהבקצה העליון של טווח ההערכה   אהי

חד  .ב קשה  חולים  במצב  שההערכה    –שים  נראה  לצערנו,  זה,  בעניין  גם 

לפני כחודש הערכנו שכיום נעמוד על עשרות   ;בטווח ת נמצאשהוצגה 

ליום חדשים  קשים  האחרונים  יבו  ,חולים  זה  עומד  מים    30על  נתון 

 .מוצעחולים קשים חדשים ליום במ

כולל    מתיםעל מספר  לפני כחודש הערכנו שכיום נעמוד    –נפטרים   . ג

  . 450-מתקרב ל  הכולל  הנתוןח  "ונכון ליום פרסום הדושל מאות רבות,  

הערכנו  בעיקר משום ש  ,הערכת יתרהייתה    לפני חודשההערכה שהוצגה 

גל הראשון.  רם בעושיי יהיה דומה לומעלה בגל הנוכח  60-י היעור בנשכי  

מז  -בה  בהר כאמור  נמוך    עלפובורם  שיע  מחתנולש חצי  שבגל  כמעט  ה 

  ון.הראש

 : והמתים חולים במצב קשהמספר ה ערכת  הלנתון הנוגע  הבהיריש ל .8

, מספר החולים החדשים במצב  ביוני  20-מ כפי שהוסבר בנספח למסמך   .א

קודם  שבועיים או שלושה  על בסיס הנדבקים    בענקהמתים    ומספרקשה  

המחלה מהדבקה ועד    התפתחותמאפיין את  פרק הזמן ה   נוכח. זאת,  לכן

כלומר, .  (לעיל  2כפי שניתן לראות באיור  )  ותות למצב קשה או למוהידרדר

מצבם  את מספר הנדבקים ש  במודל שנבנה במסמך הקודם מציג  שערוךה

שלאחר    צפוי השבועות  במספר  אם  ל   הידבקותם.  מועדלהידרדר  דוגמה, 

ה  שבין  שבשבוע  הופיע  להיות    28/6-4/7-במודל  ולים  ח  שמונהצפויים 
 

 , מרכז המידע והידע. 127"ישראל נכנסת בימים אלה לגל שני", מסמך מס'   2
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שה הרי  ביום,  בממוצע  קשה  במצב  שאלו  חדשים  יצטברו  כוונה 

מכןב שלאחר  ב  שבועיים  ב ולא  תאריכיםהכרח  יש    .אותם  כלומר 

במודל לבין    תהשתהו החולים החדשים במצב    הויזי בין התאריך המופיע 

, של הערכת  כאורהל  הצגה זו הביאה לתמונת מצב מטעה   מתכונת  קשה.

   3. םקשה והמתי חסר במספר החולים במצב

ם, ובו סימון  הוצג במסמכים הקודמיערוך מספר החולים החדשים במצב קשה, כפי ש: ש3איור 

. בגרף מוצגים  אחורהם  שבועיי)בשחור( של מספר החולים החדשים במצב קשה, כפי שהיה  

  -בשבוע של ה. נקבע מצבם הרפואי בויך  דיקה ולא לפי התארב קשה לפי תאריך הבבמצ  החולים

 הנתונים של החולים במצב קשה.  כל טרם הצטברו  12-19/7

  פעילים הים  החולשל    מספרםבפרט  ו,  קף התחלואה הנוכחיהי  על סמך .9

משמעותיב ו  ,60גיל    מעל מגמה  שינוי  התפתחות    היעדר  בקצב 

כי  ,  התחלואה ב קשה צפוי  מספר החולים החדשים במצ אנו מעריכים 

מספר המתים  בהתאמה  ו   ,ביממה  רבות  עשרותל  הקרוב  בחודש  לגדול

 . תובר מאות יגיע לטווח המצטבר 

 
 . 127בעניין הערכת מספר החולים במצב קשה והמתים ראו הנספח למסמך מס' להרחבה  3
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 צות ום והמל יכס

להיהקורונה  מחלת   .10 עצפויה  רביםועמנו  ישאר  חודשים  הקיץ,  ,  ד  לאורך  ודאי 

יש למרות הרצון העז לפתוח את הכלכלה במהירות,    .הסתיו והחורף הקרובים

פתיחת    הלשתנו וככל    ו בז  ו ז  ותכרוכ  הציבור  בריאותוה  כלכל הלזכור כי  

מותאמת  במתכונת  יותרקורונה,  -המשק  קל  תוח  פ  ולהשאיר  יהיה 

 .  שאר העולםל "פתיחת השמיים"גבולות ישראל והן בהיבט יל, הן בופע

, באופן אשר  הורחב  תמפושטפה  גל השני של המג בהתחלואה במדינת ישראל   .11

על בולטת לשלילה  ישראל  לימתה.  באת  ו  יהמקשה מאוד את ההשתלטות 

 .המערבי  לשאר מדינות העולם בהשוואהם  בהיבט זה ג

מהטלת סגר   הימנע לשיאפשר    ה באופןא ות התחלמגמשינוי  להבנתנו,   .12

כך  ו  ,השגה-בר  א וה  כולל מרכיביים  נדרשלשם  שלושה   יסודי  בראייתנו 

 :ומיידיים

סדורה  קבלת החלטות    -  הובלה מסודרת של המשק בשעת חירום זו . א

העצום    האתגר הכלכלי  לבין  אזנת בין דרישות בריאות הציבור מה,  ועקבית

ולאזרח נכללים   .למדינה  זאת  ברורהה  במסגרת  לכלל    סברה 

האכיפהו  השונים  מגזריהעל    האוכלוסייה האזורים   :לגורמי  היכן 

סגורים  בעיקר  )  המסוכנים להדבקה היכן    (בהתאםו  ,התקהלויותוחללים 

לאכוף אישית  נכון  פח  התמגנות  והיכן  ריחוק  על  הצגת  ו  ;ותושמירה 

 .מגוונותציבוריות דמויות  מתמדת מצד    יתדוגמא איש

ציבורית   .ב בהנחיות    -  להנחיותמיידית  ו  פהמקיהיענות  משרד  עמידה 

ב ההבריאות  וקבוצתיתהיבטי  אישית  הקורונה  תנהגות  שמירת  בתקופת   ;

  –  גוריםים סמסכה במרחבים הציבוריים ובפרט בחלל  עטיית  מרחק;

פוטנציאלי  תנוימאאחד    כל) ה(מדביק  על  הקפדה  העמידה    .יגיינה; 

אלה   התנ  על  הגבלות  אמנם  שיתהמבהנחיות  חופש  על  ף  אוה  ועחופש 

היא  א  העיסוק, מחדש  זאתולם  המשק  פתיחת  את  גם    . שתאפשר 
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הציבורית    נזכיר ההיענות  למנכי  רק  נועדה  היקף בת  הרח את    עולא 

ל  גם  אלא  ל התחלואה,  הבנתנו  שמש  לאור  אישית,  את  העדכנית  הגנה 

 4.ת הקורונה מחלשל ארוכות הטווח  שלכות הה

הדבקה  . ג שרשראות  להשלים  -  קטיעת  הקמת  פובדחי   חיוני  את  ת 

ההדבקה לקטיעת שרשראות  הוחל,המנגנון  בו  ייעול   ,  לו:  הנדרש  כל  על 

וקיצור   הבדיקות  קבלת  זמנים  המערך  של  עד  דרמטית  הרחבה  תוצאות; 

לאיתור   מהיר  מענה  התחקור;  הו העי  מגמערך  לבידוד  נדבקים;  צאה 

בוא ה.  ידודכיפת  מירב  של  מחשוב  תוך  הזאת,  אפשריים מרכיבים 

הנוכחי  ש  הגם.  בשרשרת התחלואה  יהיה  מצב  שניתן  מכדי  ומקיף  רחב 

מיידית באמצעות   יעיל להשתלט עליו  קטיעת שרשראות הדבקה, תפקוד 

יוכל   זה  מנגנון  המחלהשל  לצד  יחסית,  רגילה  חיים  שגרת   ,לאפשר 

את השני  להקטין  בגל  התחלואה  גל  של  פתחות  תה  עו מנלו   היקף 

 .שי אחריושלי

 
נים  חולי קורונה עלולים לסבול מתסמי " – ליביו 15מתאריך   156מספר  והידעראו מסמך מרכז המידע   4

   " ממחלה קלה בלבד  ם ארוכי טווח לאחר החלמתם, גם אם סבלוכימסיבו  מתמשכים ואף


