
20.12.20קבינט הקורונה 



תחלואה–תמונת מצב 



תחלואה–תמונת מצב 
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               SARS-CoV-2                                             

                                                      

                        

                         

                          

                                 
N=6,992,249                                       



Rמקדם ההדבקה –תמונת מצב 



Rמקדם ההדבקה –תמונת מצב 



ערים–תמונת מצב 
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ערים–תמונת מצב 

(יישובים4, ערים36, רובעים21)61-אדום 

(יישובים10, ערים63, רובעים10)83-כתום 

(יישובים50, ערים70, רובעים3)123-צהוב 

(יישובים947, ערים69, רובעים0)1016-ירוק 

מספר ישובים בצבע רמזור



תמונת מצב חולים חדשים



תמונת מצב חולים בקהילה



-הערכת מצב ותחזית 
השפעת החיסונים למול  

התפשטות התחלואה



:הנחות יסוד

:אפקטיביות החיסון. 1
יעילות60%: שבוע אחרי חיסון ראשון

יעילות95%: שבוע אחרי חיסון שני
?-הגנה מהידבקות 

:קצב החיסון. 2
חיסונים ביום60,000-

:אפקט צעדי ריסון. 3
0.9-לRהורדת –הפעלת ריסון מהודק -
0.7-לRהורדת –הפעלת סגר מלא -
1.2–מקדם הדבקה ללא צעדי ריסון -

:מועד הפעלת צעדי ריסון. 4
מיידי-

:הערכות אלה נתונות לשינוי ותלויות במידה רבה ב

היענות חיובית של הציבור לחיסונים-
אפקטיביות ביישום צעדי הריסון-
אי החמרה בהתנהגות הציבור לאור בשורת החיסונים-
(ש"סופכולל )שמירה על קצב חיסונים גבוה -



חלופות-תחשיב השפעת חיסונים למול תחלואה 

תוספת תמותה משוערתשיא קשים משוערשיא חולים משוערתתי חלופותחלופות

הפעלת תכנית חיסונים ללא צעדי ריסון

6,1201,3403,085חיסונים באפקטיביות גבוהה60,000לפי 

7,1201,9003,700חיסונים באפקטיביות בינונית60,000לפי 

4,9201,3402,540חיסונים באפקטיביות גבוהה100,000לפי 

2,9008001,250(חיסונים60,000לפי )הפעלה מיידית "ריסון מהודק"הפעלת תכנית חיסונים עם 

3,5001,0501,300חיסונים60,000לפי -של שבוע בהשהייההפעלה הפעלת תכנית חיסונים עם סגר



המלצות

 ריסון מהודק"של תכנית מיידיתהפעלה"

הכנת תכנית הידוק לסגר מלא שתיבחן תוך שבוע לאור הערכת:
קצב החיסונים-
היענות הציבור-
הערכת אפקטיביות לצעדי ריסון מהודק והתנהגות הציבור-

בחינת השפעת הריסון על מקדם ההדבקה בעוד שבועיים.

גיבוש תכנית לאומית להסרת הגבלות כפונקציה של שיעור המתחסנים



צעדי ריסון  חלופות להפעלת 

ריסון מהודק 
(שמירה על החינוך ומקומות העבודה)

סגר  
(מודל ראש השנה)

עבודה כרגיל –קבלת קבל ללאמקומות עבודה
(עבודה מהבית)סגורים –מקבלי קהל 

עבודה כרגיל –קבלת קבל ללא
(עבודה מהבית)סגורים –מקבלי קהל 

שווקים וחנויות, קניוניםסגירת מסחר
(למעט חיוניים ושירותי אחד על אחד)

שווקים וחנויות, קניוניםסגירת 

10:2010:20התקהלויות

50%תחבורה ציבורית50%תחבורה ציבוריתתחבורה ציבורית

סגירת מערכת החינוך בישובים אדומים  מערכת החינוך
(למעט גני ילדים)השכבות וכתומים בכל

סגירת מערכת החינוך בכל הישובים

'מ1,000מגבלת יציאה מהבית איןמגבלות תנועה
להתארח בבתי אחריםאין אפשרות

שמיים סגוריםל"מחוהחמרת ההגבלות על החוזריםתעופה



צעדי מנע נוכח התפתחות 
המוטציה הבריטית



המלצות לפעולת מנע

דרום אפריקה ודנמרק, הטלת חובת בידוד במלונית מטעם המדינה על החוזרים מבריטניה

לצד המשך בחינה והארכה על פי צורך, ימים הקרובים4-הפעלת הנוהל ל

 ריצוף גנטי לכלל המאומתים  + ביצוע בדיקות לשבים ממדינות אלה

הגבלת אישורי כניסה לזרים במהלך תקופה זו.


