
 

 
 
 

 

 פ"אתש תשריב ״הכ  | 13.10.2020 | שלישייום 

 בקורונה למערכה הלאומי והידע המידע מרכז
 187מסמך מספר 

 
 שרת המסמכים החשוביםע -מרכז המידע והידע 

עודו ניתוח נתונים, הצלבת מידע ישי מרכז המידע והידע הלאומי הוא גוף מחקרי .1

התנהגות הנגיף  –שונים הנוגעים לנגיף הקורונה והבניית ידע בהקשרים 

והמגיפה, דרכי התמודדות )רפואיות ואחרות( ומגמות התחלואה בארץ. זאת, על 

 ובעולם. אודות המגיפה בישראלעל  מעמיקים יםקרמחידי ביצוע 

בהכוונה של משרד הבריאות ועל ידי אגף המודיעין של צה״ל המרכז הוקם  .2

של הרשמי הידע גוף  את ומהווה ,עם התפרצות הנגיףוהמועצה לביטחון לאומי 

. המרכז מורכב מחוקרים ואנשי תשליטה המשותף עם משרד הבריאוז המרכ

 .בשילוב גורמי רפואה ואקדמיהואמ״ן מיחידות טכנולוגיה 

מאז ועד ו ,לפני כחצי שנה הופץ לציבור המסמך הראשון של מרכז המידע והידע .3

מעל  כןבנושאים שונים, ו מחקריים סמכיםם מלמאתייקרוב  הופצו היום

 .דו"חות יומיים 150

את עשרת במלאת חצי שנה לדו"ח היומי הראשון, בחרנו להביא לעיונכם  .4

לה הינם בעלי מסמכים א .1שנכתבו במרכז שובים ביותרהמסמכים הח

 .ערך רב לכל העוסק בנושא הקורונה במדינת ישראל

 סקירה וניתוח שלב בעיקר עסקו הם כי להאלו, עומסמכים תכני  מבחינת .5

, ףנגיההבנת לשטות ולהתפשורים הק משמעותיים בארץ ובעולם אירועים

בהתמודדותן עם  בחרות בעולםשנקטו מדינות נהצעדים והמדיניות  בדגש על

וכן מידע  הנגיףסיס ניתוח מאפייני ב-המלצות אופרטיביות עלמגיפת הקורונה, 

  .לטווח הקצר והארוךיו נוסף אודות השפעות

, ולענות אנו מפרסמיםאודות תכני המסמכים אותם וסף משוב נבל שמח לקנ .6

 על דרישות שונות למסמכים )בהנתן הצורך והיכולת(.

 

  

                                                           
 מתחילת הדרך כפי שנבחרו על ידי קבוצה של קוראים אדוקים המלווים אותנו 1
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 : הנבחרים מסמכיםעשרת ה

מאפייני הפעילות האנושית בחללים סגורים משפיעים על הסיכוי  .1

  להדבקה

ות ייה במקומבמסמך זה ניתחנו את סכנת ההידבקות מקורונה בעת השה .א

סגורים, כתלות בהתנהגות האוכלוסיה במרחבים אלה. הסברנו כי לפעילות 

ת הסיכוי יש תפקיד משמעותי בהגדלווקאלית )שירה, דיבור, תפילה( 

מהווה את המחסום היעיל מסיכה במקומות סגורים  עטיית וכי להדבקה

  הנגיף. ביותר להפצת 

 :להלן קישור למסמך זה .ב

-lications/reports/researchhttps://www.gov.il/he/departments/pub

spaces-enclosed-n177-report 

צמצום ידי הציבור עשויה להוביל ל-נרחבת עלבצורה מסיכות  יתיעט .2

 גלי תחלואה נוספיםממדי המגיפה ולהכלתה, ולמנוע 

הקיים בעולם התומך ביעילותן של מסיכות  במסמך זה סקרנו את צבר המידע .א

, על סמך המידע שנאסף םמאדם לאדהקורונה ת הדבקה של נגיף כמונעו

, המסמך מפרט את ףבנוס . י העברה של נגיף הקורונהכבעולם ביחס לדר

קריטי בבלימת מסיכה מהווה מרכיב  עטייתי המעיד כצבר המידע 

מסר זה לציבור כולל הגברת  ה ועל כן נכון לחדדהתפשטות המגיפ

 האכיפה בסוגיה. 

 שור למסמך זה:קי הלןל .ב

-/departments/publications/reports/researchhttps://www.gov.il/he

usage-mask-n182-report 

 

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n177-enclosed-spaces
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n177-enclosed-spaces
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n182-mask-usage
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n182-mask-usage
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צריך התייחסות הסיכון להדבקה בנגיף הקורונה בחללים סגורים גבוה ומ .3

 אכיפהיגון והיבטי הממיוחדת בה

 

מרחבי העולם המאששים את ההנחה  הדיווחים במסמך זה ריכזנו את כלל  .א

דבקות מנגיף יאת סכנת ההכי חללים סגורים מגבירים משמעותית 

התרחש ואישוש לכך כי הרוב המוחלט של ההדבקות ההמוניות  ,הקורונה

 רונות אפשריים לצמצוםת פתבחינ. המסמך כולל גם בחללים סגורים

כגון עידוד פעילויות בשטחים פתוחים, הגבלת  סגורים בחלליםהמגע 

סגורים וכן יצירת אירועים המוניים בחללים סגורים, שיפור האוורור באיזורים 

 חפיפה פיסית במפגשים שאינם באוויר הפתוח

 :סמך זהמלהלן קישור ל .ב

-https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/report

sspace-confined-n128 

כיצד פועלות מדינות העולם לפתוח מחדש את משקיהם ולחזור לשגרת  .4

 חיים בנוכחות הקורונה

עולם מדינות שונות ב ידי-על טהנקשנ את המדיניות במסמך זה ניתחנו .א

להן להוריד את רמת התחלואה ולחזור לשגרת חיים לצד  השרשאפ

 דגשבמדינות שהתבצעו באותן  עומד על סדר הפעולותגם המסמך  .הנגיף

לשקם מחדש  במטרה , זאתהדרגתיתשנפתחו והמוסדות הענפים על זהות 

 של הנגיף. מבלי לגרום להתפרצות מחודשת  ה באותן מדינותאת הכלכל

 :סמך זהלהלן קישור למ .ב

-tps://www.gov.il/he/departments/publications/reports/reportht

worldwide-opening-markets-n92 

רצויות י בהכלת התפרכיב מרכזוגיות חוזקו, כמחקירות אפידמיולמערכי  .5

 יות ובניתוק שרשראות ההדבקהמקומ

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/report-n128-confined-spaces
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/report-n128-confined-spaces
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/report-n92-markets-opening-worldwide
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/report-n92-markets-opening-worldwide
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לחיזוק מערכי שנקטו מדינות שונות בעולם  במסמך זה פירטנו את הפעולות .א

 גיוס כ"א מיומן,. צעדים אלו כוללים לוגיותומנגנוני החקירות האפידמיו

מן, שימוש באמצעים טכנולוגים שונים לטיוב והקמת גוף חקירה חזק ומי

משמעותית של כמות הכשרה מהירה של חוקרים וכן הגדלה החקירה, 

  הבדיקות לאיתור הנגיף.

 :להלן קישור למסמך זה .ב

-blications/reports/researchov.il/he/departments/puhttps://www.g

arrays-investigation-epidemiological-n158-report 

עדכניים מראים שחלקם של ילדים בהפצת הנגיף הינו תלוי גיל; מחקרים  .6

 הממצאים מצריכים התייחסות בעת החלטה על פתיחת מערכת החינוך

 כולל ניתוח ספרות, עולםב צעושבוונים מחקרים ש במסמך זה סקרנו .א

. על בסיס מקצועית בנושא, אודות חלקם של ילדים בהפצת נגיף הקורונה

הינם בעלי , 10לה במסמך כי ילדים, בעיקר מעל גיל עואסף המידע שנ

המסמך ממליץ  .כושר הדבקה משמעותי לסביבתם, בדומה למבוגרים

כל בסוגיה כדי לאפשר קבלת החלטות מושכלת בלהעמיק את המחקר 

 רכת החינוך. הנוגע לפתיחתה של מע

 :הלן הקישור למסמךל .ב

-https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/reserach

spread-19-ovidc-n168_children-report 

נכנסת בימים אלה ל"גל שני" המחייב נקיטת צעדים נחושים ישראל  .7

 כותיוצום השלומיידיים לצמ

, באותה עתלפי נתוני התחלואה  כיבמהלך חודש יוני במסמך זה התרענו  .א

נראה שישראל נכנסת לגל שני של תחלואת קורונה. במסמך מובאת הערכה 

ר ואה בישראל עלולה להתגבהתחלכי ללא נקיטת מהלכים מיידים, 

ון כג ורה של צעדיםשיש לנקוט במיידי בועל כן  בצורה משמעותית

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n158-epidemiological-investigation-arrays
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n158-epidemiological-investigation-arrays
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/reserach-report-n168_children-covid-19-spread
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/reserach-report-n168_children-covid-19-spread
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קטיעת שרשרות ההדבקה וכן שקילה הרחבת האכיפה, מימוש מנגנוני 

כצעדים מתחייבים כדי למנוע  הלאוכלוסיימחדש של ההקלות שניתנו 

 .  את הגידול בתחלואה

 :ן קישור למסמך זהלהל .ב

-departments/publications/reports/reporthttps://www.gov.il/he/

impact-wave-second-n127 

התפרצות המגיפה בגימנסיה העברית מדגישה את הצורך בהיערכות  .8

 נוךמניעתית מתאימה של מערכת החי

מעמיקה את ההתרחשויות שהובילו ורה בצ במסמך זה ניתחנו .א

ובכלל זה  ,בסוף חודש מאי יה העבריתלהתפרצות המגיפה בגימנס

יש ללמוד וליישם מאירוע זה כדי למנוע את היווצרותם של  הלקחים אותם

כן המסמך מתריע כי האירועים הללו מחדדים -. כמואירועים דומים בעתיד

וכי פתיחה דות החינוך, כללי ריחוק חברתי במוס את הצורך לשמור על

כללים עתידה להוביל מלאה של מוסדות אלו ללא הקפדה על ה

 להתפרצויות דומות.

 :שור למסמך זהלהלן קי  .ב

-ublications/reports/reportov.il/he/departments/phttps://www.g

eakoutbr-gymnasia-lessons-n99 

ים ואף מסיבוכים ארוכי רונה עלולים לסבול מתסמינים מתמשכחולי קו .9

 טווח לאחר החלמתם, גם אם סבלו ממחלה קלה בלבד

צבר הדיווחים אודות ההשפעות הקשות של מחלת  במסמך זה בחנו את .א

על בסיס דיווחי המחלימים וכן ט של אותם סבוכים, זאת ופירוהקורונה 

במסמך  .(LONG COVIDתופעה הידועה בשם ) והספרות המקצועית בנושא

שפוגעות במגוון רחב של  אודות אותן השפעותעל ט מעמיק ישנו פירו

נחלתם של חולים מבוגרים בלבד. בשל כך  כותבי  ןאשר אינמערכות בגוף, ו

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/report-n127-second-wave-impact
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/report-n127-second-wave-impact
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/report-n99-lessons-gymnasia-outbreak
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/report-n99-lessons-gymnasia-outbreak
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בקרב אוכלוסיות  לצמצום היקף ההדבקות גםלפעול המסמך ממליצים 

 צעירות ובריאות 

 :הלן קישור למסמך זהל .ב

-https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research

omssympt-persistent-n156-report 

ם ולניטור שימוש באמצעים טכנולוגים לאיתור מגעים בין חולי .10

 יריכוז מידע עית –אוכלוסייה ברחבי העולם 

בהן משתמשים  את הטכנולוגיות מקיפה ומעמיקהבצורה  במסמך סקרנו .א

, כולל שימוש בעולם שעשויות לסייע בקטיעת שרשרות ההדבקה

י, פיתוח מאגרי מידע יות, איסוף מידע אנונימבטכנולוגיות מעקב סלולר

אשר דיגיטלי אחר חייבי בידוד ועוד, איתור נשאים פוטנציאלים, מעקב ל

 לשפר משמעותית את יכולתה בתחום זה.  מאפשרים למדינה

 :להלן קישור למסמך זה .ב

-https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/report

echnologiest-monitoring-n133 

 

 

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n156-persistent-symptoms
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n156-persistent-symptoms
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/report-n133-monitoring-technologies
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/report-n133-monitoring-technologies

