
20.12.20ישיבת ממשלה 



תחלואה–תמונת מצב 



תחלואה–תמונת מצב 
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Rמקדם ההדבקה –תמונת מצב 



Rמקדם ההדבקה –תמונת מצב 



חתך מגזרי–תמונת מצב 



סימנים להתפרצות מחודשת

אך קצב עליית התחלואה גבוה יותר, היקפי הבדיקות עולים
 שיעור החיוביים צפוי לעלות באופן משמעותי–עם ההתקרבות לסף יכולת הבדיקות

            78    –
  %               



סימנים להתפרצות מחודשת

:  התחלת עלייה עקבית–היפוך מגמה בחולים הקשים 



סימנים להתפרצות מחודשת



סימנים להתפרצות מחודשת

:הכפלת החולים בקהילה תוך שבועיים וחצי



סימנים להתפרצות מחודשת

":מגן אבות"עלייה חדה בהתפרצויות במוסדות 



סימנים להתפרצות מחודשת

שיעור ומספר הישובים המחמירים צבע ברמזור  
.עולה בהדרגה ובאופן קבוע



(R-ללא שינוי ב)התנהגות חזויה של התחלואה 

, מספר החולים הקשים נמוך
, אך צפוי לעלות באופן מעריכי

.עם העלייה בכמות המאומתים



תמונת התחלואה ומדדי ההתפשטות מצביעים על  
.התפרצות מחודשת של המחלה בישראל

ומחייבות נקיטת מעריכיותמגמות ההתפרצות הן 
.פעולות מידיות על מנת למנוע גל שלישי



:1המלצה 
הפעלת צעדים לתקופת חנוכה



הגבלות לימי חנוכה  

בישובים בהם רוב האוכלוסייה יהודית, 10-17.12יופעלו בין התאריכים 

:ועד חצות17:30החל משעה 

איסור שהייה בביתו של אחר

 (וחיוניים1:1למעט )סגירת מסחר

 אנשים10איסור התקהלות בחוץ מעל

איסור מוחלט של התקהלות בפנים למעט משפחה גרעינית

הגבלות דומות יופעלו בישובים בעלי רוב נוצרי בימי חג המולד*



:2המלצה 
מדדים להפעלת צעדי ריסון



ריסון  חלופות צעדי 

ריסון מהודק 
שמירה על החינוך ומקומות העבודה פתוחים

וללא הגבלות תנועה 

סגר  
מודל הגבלות 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 שווקים וחנויות, קניוניםסגירת מסחר

10:2010:20התקהלויות

50%תחבורה ציבורית50%תחבורה ציבוריתתחבורה ציבורית

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

סגירת מערכת החינוך בכל הישובים

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

שמיים סגוריםל"מחוהחמרת ההגבלות על החוזריםתעופה



חלופות ריסון–תרשים מדדים 

"  ריסון מהודק"מעבר ל
למשך שבועיים

אם
R   N > 2,000או 1.3 <

10.12-הפעלת מגבלות חנוכה החל מ

1-יורד מתחת לRאם 
עד " ריסון מהודק"המשך 

חולים1,000-לירידה ל

1נשאר מעל Rאם 
חולים1,000-הפעלת סגר עד לירידה ל


