
5.1.21ישיבת ממשלה 



מרכיבי ניתוח תמונת המצב
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מרכיבי ניתוח תמונת המצב

בנתוני התחלואהמעריכיתעלייה 



תחלואה–תמונת מצב 

:מספר המאומתים בממוצע נע נושק לרמת השיא של נתוני הגל השני



תחלואה–תמונת מצב 
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N=8,431,259                                       



Rמקדם ההדבקה –תמונת מצב 

:ימים12מקדם ההדבקה משקף הכפלה כל 



בחתך מגזריRמקדם ההדבקה –תמונת מצב 



(צעירים)תחלואה בחתך מגזרי –תמונת מצב 

החברה החרדית החברה הערבית החברה הכללית

העלייה משתקפת בכלל המגזרים



(מבוגרים)תחלואה בחתך מגזרי –תמונת מצב 

החברה החרדית החברה הערבית החברה הכללית

העלייה משתקפת בכלל המגזרים



ערים אדומות וכתומות–תמונת מצב 



"מגן אבות"תחלואה במסגרת –תמונת מצב 

היקף התפרצויות במוסדות מגן אבות עולה בהדרגה ומתקרב לרמות השיא מהגל השני



מימוש תחזית–מספרי מאומתים 

העלייה בכמות המאומתים עומדת בהלימה מלאה לתחזית מראשית דצמבר



עומסים בבתי החולים–תמונת מצב 

עלייה בתפוסת מחלקות הקורונה בבתי החולים
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תפוסה במחלקות הקורונה33%

תפוסה במחלקות הקורונה44%

תפוסה במחלקות הקורונה52%

תפוסה במחלקות הקורונה77%



חולים קשים חדשים–תמונת מצב 

ומתקרבת לנתוני השיא של הגל השני100-תוספת החולים הקשים היומית חצתה את ה



נפטרים–תמונת מצב 

תוספת הפטירות היומית מתקרבת למספרי השיא של הגל השני



תחלואה בקהילה-תמונת מצב 

.עומס החולים בקהילה מגיע לרמות השיא של הגל השני ומתקיים במקביל להפעלת מבצע החיסונים



מימוש תחזית–חולים קשים 

העלייה בכמות החולים הקשים חמורה ומהירה יותר מהתחזית מראשית דצמבר



השוואה לנתוני סגר ספטמבר  

קשיםחוליםנעמאומתים בממוצעיומימאומתיםתאריךדרך בסגר ספטמבר אבני

מועד החלטת הממשלה  
על ביצוע הסגר

10.94,1602,900480

18.95,3454,500580כניסת הסגר לתוקף

ביצוע החמרה נוספת 
ביום כיפור

25.97,5826,000720

30.99,0216,300860הגעה לשיא תחלואה

18.109171,600670סיום הסגר

המשך  
עלייה  
עד 

לאפקט  
הבלימה



הגעה לשיאי היכולת של מערך הקטיעה



הגעה לשיא היכולת של מערך הקטיעה 

:משמעויות

.ופגיעה במענה לאזרחתורים ארוכים וממושכיםעומסים על מוקדי הדגימות מייצרים 1.

.עיכוב משמעותי בהחזרת תשובות לנבדקיםעומסי היתר על המעבדות המפענחות בדיקות מביאים ל2.

.פוגע באיכות החקירה וביכולת לבצע קטיעת שרשראות אפקטיביותהעומס על מערך החקירות 3.

.כרבע מיליון אזרחיםכמות חבי הבידוד עומדת על 4.

.על מערכי הבדיקותקיצור הבידוד מעמיס עומס נוסף תהליך 5.



חשש מהתפרצות המוטציה



תמונת השינוי באנגליה–החשש מהמוטציה 



החשש מהמוטציה

פוטנציאל לתאוצה מהירה  
כתוצאה  מהימצאות המוטציה



ניתוח מקרה–החשש מהמוטציה 

(:עד כה)מתוך חקר המקרה 
מגעים146•
חולים מאומתים35•
בתי ספר שונים3•

בהם מצויים  ישובים 
מגעים  /מאומתים

אשדוד
הרצליה

חולון
ירושלים

כפר יונה
מגדל העמק

נס ציונה
נתניה  
עפולה

צור יצחק
קריית אונו

רמת גן
רמת ישי
תל אביב



סמן אפשרי לווריאנט האנגלי-S  geneחסר זן



עלייה בהימצאות הווריאנט בבדיקות מעבדה–החשש מהמוטציה 



תמונת מצב–התפרצות המוטציה 

:משמעויות

 מאומתים שנדבקו מהם189+ מקרי מוטציה ודאיים בישראל30-זוהו כעד כה.

 למאות רבות של חוליםניתוח שרשראות המגעים שלהם מובילות.

 החשודים כעדות למוטציהבמספר מוקדים וישובים מזוהים קצבי הכפלה מהירים וחריגים.

 וצפויה להגביר קצבי הדבקהשהמוטציה כבר מפושטת בקהילה ההערכה היא.



אפקטיביות נמוכה של הסגר הנוכחי



ספטמברהסגר הנוכחי לסגר השוואת 



השוואת תנועתיות לסגר ספטמבר



השוואת תנועתיות לסגר ספטמבר



המלצות לצעדים מיידים



מימוש מידי של סגר הרמטי

ההגבלותתכולתתחום

(למעט ההחרגות הקיימות בחוק)' מ1,000תנועההגבלות

שהייה בבית מגורים של אדם אחראיסורשהייההגבלות

:למעט, סגירת כלל המסגרות והפעילות בתחום החינוך מגיל לידהמערכת החינוך
('נוער בסיכון וכו, חינוך מיוחד)החריגים בחוק •
פנימיות ששוהים בהן ברצף וללא אפשרות יציאה•
בחינות במקצועות בריאות בלבד•

(למעט חיוניים)סגור במלואו בילוי ופנאי,מסחר

(  צמצום החריגים)חיוניים ביותר בלבד מקומות עבודה 
(אנשים בישיבה5עד )ללא התקהלויות במקומות עבודה 

ללא ספורט מקצועי

תפוסה50%-צמצום לתחבורה ציבורית

במקום פתוח10, במקום סגוראנשים5הגבלת התקהלות ויציאה למרחב הציבורי

בינואר7, יום חמישימועד התחלה

יום14משך


