
23.12.20ישיבת ממשלה 



תחלואה–תמונת מצב 



תחלואה–תמונת מצב 

העלייה בשיעור  
החיוביים צפויה 

להמשיך לאור  
הגעה לרף הביצוע  

המקסימלי של 
.הבדיקות



Rמקדם ההדבקה –תמונת מצב 



בחתך מגזריתמונת מצב 



החברה החרדית–מגזרי חתך –תמונת מצב 



החברה הערבית–מגזרי חתך –תמונת מצב 



החברה הכללית–מגזרי חתך –תמונת מצב 



ערים–תמונת מצב 



ערים–תמונת מצב 



חולים קשים–תמונת מצב 



חולים קשים–תמונת מצב 



תחלואה בקהילה-תמונת מצב 

העומס על קופות  
החולים לאור  

עליית התחלואה  
מתרחש במקביל  

להפעלת מבצע  
.החיסונים



חיסונים–תמונת מצב 

:איש75,000-עד אתמול בלילה חוסנו כ



המלצות לצעדי ריסון



תמונת מצב למול תחזית



השוואת תמונת המצב הנוכחית למועד החלטת סגר ספטמבר



להשוואה-סגר ספטמבר נתוני 

:לביצוע סגרהממשלה החלטת –10.9
4,160 =N( 2,900–בממוצע נע) ,1.35 =R ,480: קשים

:כניסת הסגר לתוקף–18.9
5,345 =N( 4,500–בממוצע נע) ,1.31 =R ,580: קשים

:הגעה לשיא התחלואה בגל שני–30.9
9,021 =N ,( 6,300–בממוצע נע) ,0.71 =R ,860: קשים

:סיום הסגר–18.10
917 =N( 1,600–בממוצע נע) ,0.68 =R ,670: קשים



תכלית הסגר

:התכלית האסטרטגית
קניית זמן מספיק עד מימוש אפקט החיסון-" הסגר האחרון"

:היעד
R< 1וגם N= 1,000–מהירה ככל הניתן ל הגעה 

.רמת תחלואה המבטיחה מימוש של אפקט החיסון ויכולת פתיחה של המשק

: פרמטרים מרכזיים
נקודת היציאה ואת מבנה , החיסונים ושיעור המתחסנים יכתיב את משך הסגרקצב -התקדמות ומהירות מבצע חיסונים. 1

.  המגבלות בעת היציאה

נגיע –על הגברת קצבי ההדבקה ומשפיע בישראל שהווריאנט מצוי בהינתן האפשרות –השפעה אפשרית של הווריאנט . 2
(.למחלה קשה יותרהווריאנט אינו גורם גם אם )להיקפי תחלואה קשה גבוהים אף יותר 

.החמרה של ההתנהגות-יכולת חישוב משך הסגר תלויה במידת ההיענות הציבורית ובאי–היענות ציבורית לסגר . 3



מודל הסגר המוצע

(וכן יציאה להתחסןלמעט ההחרגות הקבועות בחוק)' מ1,000תנועההגבלות

שהייה בבית מגורים של אדם אחראיסורשהייההגבלות

(והחריגים שבחוקלמעט חינוך מיוחד)סגורה במלואה מערכת החינוך

(למעט חיוניים)סגור במלואו בילוי ופנאי,מסחר

צמצום מקסימלי של יציאה לעבודה–כיפור מודל סגר יוםמקומות עבודה  

50%-צמצום לתחבורה ציבורית

בחוץ20, בפנים10התקהלויות

25.12.20, יום שישימועד התחלה

ימים25משך מוערך



העדפת סגר הדוק וקצר

(0.6)לערך מינימלי Rמודל הסגר המוצע מכוון להשגת היעד באופן המהיר ביותר תוך הורדת 
:המשמעות של אי ביצוע צעדים כלל והיסמכות על חיסונים בלבד

.בחודשיים3,000תוספת תמותה של מעל , ומעלה1,600שיא קשים של 

 משמעה ביטול מעשי של הגבלות התנועה  פתיחה חלקית של מערכת החינוך או המסחר הוספת
.והרחבה משמעותית של התנועתיות והמגעים

 צפויה להגדיל את מקדם ההדבקה ולהכפיל את משך הסגר  הוספת פתיחה חלקית של מערכת החינוך
(.ימים49-ימים ל25-מ)הנדרש 

 ריסון מהודק"מודל הגבלות שאינו כולל הגבלות תנועה ומכיל פתיחה חלקית של חינוך ומסחר הינו"  ,
.זואשר אינו אפקטיבי בנקודת זמן 



דגשים  

 במשך הצעדים שיידרשו בהמשך, בתמותה-אם לא נעשה כלום נשלם מחיר כבד

 הנגיף מתפשט בקצב מהיר יותר משהיכרנו: בכללי המשחקיש שינוי

 לקנות זמן עד להשפעת החיסונים:שונההנוכחי יש תכלית לסגר

 להגיע למועד השפעת החיסון ללא הדבקהניתן : באופקפתרון יש

 להאיץ את מבצע החיסוניםהכול נעשה האצת התחלואה נוכח


