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 תשפ"א טבתב זי" | 1.1.2021 שישייום 
 

  R –קדם ההדבקה חישוב מ     

 מבוא

נגיף הקורונה, ככל נגיף מדבק אחר, מתפשט באוכלוסיה בקצב משתנה. קצב   .1

זה תלוי במידת המידבקות ה"בסיסית" של הנגיף, בהתנהגות האוכלוסיה 

מסכות ועל בידוד החולים והחשודים כחולים, מידת )מידת ההקפדה על עטיית 

הריחוק החברתי הנגזרת מפעילויות שונות שהאוכלוסיה מבצעת וכדומה( 

ובמידת הרגישות של אוכלוסיה לנגיף )כאשר עבור נגיפים חדשים עשויה רובה 

 המכריע של האוכלוסיה להיות רגישה(.

ה באוכלוסיה. אחד בהתאם, ישנה חשיבות רבה למדידת קצב התפשטות המגיפ .2

הכלים המרכזיים למדידת קצב התפשטות המגיפה הוא "מקדם ההדבקה". 

בשל חשיבותו והשימוש הרב שנעשה בו, לצד השאלות והתהיות הרבות 

העולות באשר לאופן השימוש הנכון בו, מצאנו לנכון לתאר במסמך זה מהו 

יות העולות אותו "מקדם הדבקה", כיצד הוא מחושב, ולענות על שאלות מרכז

 אגב השימוש בו. 

מקדם ההדבקה מוגדר כמספר הממוצע של הדבקות שנגרם ע״י נשא של  .3

הוירוס. המדד משמש לשם מעקב אחרי מגמות התפשטות התחלואה ברמה 

הארצית, באופן המשלים מדדי תחלואה נוספים כגון מספר המאומתים היומי 

 ואחוז הבדיקות החיוביות.

יס קצב השינוי במספר המאומתים החדשים מקדם ההדבקה מחושב על בס .4

אשר מזוהה כל יום. בנוסף, כפי שיתואר בהמשך, ניתן לחשב את מקדם 

ההדבקה על סמך שימוש במקורות מידע נוספים כגון מספר המאושפזים 

החדשים בכל יום, או מספר החולים החדשים במצב קשה. לכל שיטת חישוב 

 משך מסמך זה.יתרונות וחסרונות, אותם כאמור נתאר בה



 

2 

 כיצד מחושב מקדם ההדבקה?

ישנן מספר שיטות לחשב את מקדם ההדבקה. שיטות אלה נסקרו והושוו  .1

במאמר מפורסם, ובמסמך להלן בחרנו להציג את השיטה המומלצת ביניהן 

לפי אותו מאמר. שיטה זו משמשת גם את מרכז המידע והידע לחישוב מקדם 

 ההדבקה מדי יום.

לחשב כמה אנשים כל אדם הדביק על ידי חלוקת מספר  באופן בסיסי, ניתן .2

 -( במספר המאומתים של לפני שבוע )למשל1500 -המאומתים היום )למשל

. בפועל, שיטה זו R=1500/1000=1.5(, וכך לכאורה להגיע למסקנה כי 1000

אינה מדוייקת במיוחד, שכן המאומתים של היום נדבקו על ידי נדבקים 

 ו דווקא מאותם מאומתים של לפני שבוע בדיוק.מתאריכים שונים, ולא

במקרה של נגיף הקורונה, ניתן להעריך מהם אותם ימים שהמאומתים בהם  .3

"תרמו" הכי הרבה להדבקת המאומתים שזוהו היום. בשפה מתמטית, ניתן 

להעריך מהי פונקציית צפיפות ההסתברות, דהיינו מה תרומתם היחסית של 

 בקות שהתגלו היום.המאומתים בימים השונים להד

כעת, בהינתן מספר המאומתים בכל אחד מהימים עד כה ומספר המאומתים  .4

היום, ובעזרת שימוש בפונקציית צפיפות ההסתברות לנגיף הקורונה, ניתן 

 ע"י הנוסחה הבאה: Rלחשב את 

 

  כאשר:
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הינו  t ;wsהוא מספר המאומתים החדשים ביום  It; הוא מקדם ההדבקה R .א

 sהחלק היחסי של ההדבקות שאדם שהינו נשא קורונה ידביק במהלך יום 

 (.generation interval distribution-לאחר הדבקתו )ה

מקדם ההדבקה בשימוש הינו ממוצע על פני שבוע של הערכים המחושבים  .ב

 בנספח למסמך זה נתאר בפירוט את השיטה. בשיטה זו.

 

 שאלות ותשובות על מקדם ההדבקה

 ?באיזו מידה מושפעת הערכת מקדם ההדבקה משינוי בהיקף הבדיקות .1

קשר בין היקף הבדיקות המבוצעות לבין שיהיה צפוי , באופן אינטואיטיבי  .א

ולכן צפויה גם השפעה של מספר , מספר המאומתים שמתגלים כל יום

. הבדיקות על מקדם ההדבקה אשר מחושב לפי מספר המאומתים היומי

, בדיקות לאורך זמן יכולים לנבוע ממספר רב של גורמיםשינויים בהיקפי ה

חלקם מייצגים את היקף התחלואה וחלקם אינם קשורים באופן ישיר להיקף 

עלייה בהיקף הבדיקות יכולה לנבוע מגידול בביקוש , לדוגמא. התחלואה

מצד . אשר יכול לנבוע באופן ישיר מעלייה בהיקף התחלואה, לביצוע בדיקות

ביצוע דגימות סקר בהיקפים גדולים יותר עשוי להגדיל את היקף , שני

לרוב מביא לתוספת קטנה יחסית במספר )הבדיקות ללא קשר לתחלואה 

 (.המאומתים

אך במקביל , מקדם ההדבקה מחושב על כלל המאומתים שאומתו בכל יום .ב

לניתוח זה מתבצעים מספר ניתוחים אשר מטרתם להעריך האם המגמות 

במקדם ההדבקה משקפות שינויים בהיקף התחלואה או אשר נצפות 
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במקביל להערכת מקדם , ראשית. לחילופין שינויים במדיניות הבדיקות

מבוצעת הערכה דומה , ההדבקה על סמך מספר המאומתים החדשים היומי

המבוססת על מספר המאושפזים החדשים וכן על סמך מספר החולים 

פקות תמונת מצב משלימה של שתי הערכות אלו מס. החדשים במצב קשה

שכן היא מתייחסת למספרים )יותר " רועשת"אם כי , התפשטות התחלואה

ובהשהייה מתמונת המצב המתקבלת על סמך מספר ( קטנים יותר

 (. להפוך למאושפז" לוקח זמן"שכן למאומת )המאומתים 

מספר המאושפזים החדשים ומספר החולים החדשים במצב קשה אינו צפוי  .ג

ושפע במידה משמעותית מהיקף הבדיקות ולכן אלו מהווים מדדים להיות מ

יש לזכור כי מספר המאושפזים החדשים ליום , עם זאת. משלימים חשובים

ובנוסף ישנם שינויים מערכתיים אשר אינם קשורים ישירות , הוא קטן יחסית

מדיניות ועומס אישפוז , חגים, כגון השפעות של סופי שבוע, לרמת התחלואה

כל אלה משפיעים על חישוב מקדם ההדבקה על סמך  -י החולים ועוד בבת

 . בערכים אלו( גליות)וגורמים לעליות וירידות , מאושפזים כמקור מידע

נערכת בחינה של נתוני המאומתים בניכוי של בדיקות המגיעות , בנוסף .ד

ומחושב , ממקורות אשר עשויים לעוות את נתוני התחלואה כגון סקרים

 .ה בהתבסס על נתונים מנוכים אלומקדם הדבק

כאשר עולה מן הנתונים כי קיימת השפעה משמעותית לשינוי במדיניות  .ה

הבדיקות על הערכות מקדם ההדבקה בצורה שאינה משקפת את היקף 

מצורפת להערכת מקדם ההדבקה הערה המציינת , התחלואה בפועל

 .השפעה אפשרית זו
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קיימים היום מספר רב של נדבקים שלא מזוהים על ידי מערכת   .2

אלו משפיעים על הערכות מקדם " חבויים"איך נדבקים . הבריאות

 ?ההדבקה

אחוז לא מבוטל מן ההדבקות אינו מאותר , וברוב מדינות העולם, בישראל .א

ההשפעה , עם זאת". הדבקות חבויות"על ידי מערכת הבריאות ונשאר בגדר 

כאשר אחוז . הדבקות החבויות על הערכות מקדם ההדבקה מוגבלשל אחוז ה

כדי לייצר שינוי . ההדבקות החבויות קבוע אין לו השפעה על מקדם ההדבקה

על אחוז ההדבקות החבויות לעלות או לרדת , ארוך טווח על מקדם ההדבקה

כיום . שכן מקדם ההדבקה משקף את שינוי המגמה בתחלואה, באופן מתמיד

מערכת הבריאות הערכה מדוייקת של אחוז ההדבקות החבויות אין בידי 

אך הערכות גסות שלו לאורך תקופות זמן , מסך כלל ההדבקות במדינה

שונות מראות כי ההשפעה של שינויים ממושכים בו על מקדם ההדבקה 

 .בצורה משמעותית הינה מצומצמת

 ?מה מידת הרגישות של מקדם ההדבקה להתפרצויות מקומיות .3

ההדבקה מחושב בהסתכלות כלל ארצית על כלל המאומתים מקדם  .א

במצב בו ישנם כמה מאות מאומתים חדשים . החדשים תוך מיצוע שבועי

חיזוק . קטנה מאד R-ההשפעה של אירועי קיצון מקומיים על מדד ה, ליום

לטענה זו ניתן למצוא הן בעובדה כי השונות היומית במקדם ההדבקה אינה 

בחינה של מקדם ההכפלה בניכוי של מוקדי התפרצות י "והן ע, גדולה

 . אשר מספקים הערכה דומה להערכת מקדם ההדבקה הארצי, נקודתיים

 ?האם נעשה שימוש בחישוב מקדם ההדבקה ליישוב ספציפי .4



 

6 

, ישראל הינה מדינה קטנה בה חולים מדביקים אנשים במגוון ישובים. לא .א

. ההדבקה מחושב ברמה הארציתמקדם , לכן. ולאו דווקא בישוב בו הם גרים

ברמת היישוב מחושב לעיתים מקדם ההכפלה השבועי שהוא מדד אחר 

 .בחישוב ציון הרמזור המקובל כיום, בין השאר, ואשר משמש

מה מידת המהימנות של מדד מקדם ההדבקה בתור מדד לניהוג  .5

 ?המגיפה

צב כל מדד יחיד באשר הוא מספק מידע מוגבל בלבד לגבי תיאור תמונת מ .א

לכל מדד מגבלות באשר ליכולתו לשקף תופעה מורכבת . התחלואה בישראל

יחד עם זאת מקדם ההדבקה הוא כלי חשוב . כמו התחלואה ברחבי הארץ

 .בספרות המדעית ובישראל, ושימושי ברחבי העולם

בהם מקדם , הערכת מצב התחלואה בישראל מתבססת על מגוון מדדים .ב

לדוגמא מספר המאומתים . יחידאך לא , ההדבקה משחק תפקיד חשוב

שיעור התחלואה , אחוז הבדיקות החיוביות, מספר החולים הכללי, היומי

מידת העומס על מערכת הבריאות ועוד נבחנים יחד עם מקדם , לנפש

 . ההכפלה ומשוקללים לכדי תמונת מצב של התחלואה בישראל

איתור מבוצע ניתוח לשם , בנוסף לשיקוף תמונת המצב ברמה הארצית .ג

ומעקב אחר אירועי הפצה מקומיים על סמך מדדים משלימים ברמה 

כפי שמשוקף , המקומית אשר משקפים את היקף התחלואה ברמת הישוב

נעשה שימוש במדד דומה למקדם " הרמזור"כחלק ממדד ".  הרמזור"במדד 

מדד זה אמנם רגיש למספרים . הנקרא מקדם ההכפלה השבועי, ההדבקה

ר קשה לפתור בניסיון לתת ניתוח ברמה של כל ישוב בעיה אש)נמוכים 

מדד מקדם ההדבקה . אבל כאמור הוא שונה ממדד מקדם ההדבקה(, וישוב

שהם כמספר אלפים , מחושב רק ארצית ומתבסס על מאות מאומתים ליום
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ולכן איננו מושפע משמעותית מאירועים נקודתיים של , במיצוע על פני שבוע

 . עשרות נדבקים וכדומה

 ?ימים 10מדוע ההערכה של מקדם ההדבקה הינה רק עד לפני  .6

ההערכות העדכניות ביותר לגבי מקדם ההדבקה שניתנות בכל יום מתארות  .א

העובדה כי המדד מתאר את המצב . את מגמות התחלואה לפני כעשרה ימים

בהשהייה של זמן נובע מפרק הזמן שחולף בממוצע מרגע ההדבקה עד 

השהייה זו נובעת הן . נדבקים אשר מפתחים תסמיניםלאימות הנדבק עבור 

וכן עקב , שיגרמו לאדם לפנות להיבדק, מהזמן שלוקח עד לפיתוח תסמינים

אשר , גם עבור נדבקים ללא תסמינים. משך הזמן מהפניה עד לקבלת תוצאה

או מפנייה עצמית , נבדקים לרוב כתוצאה מזיהוי כחלק משרשרת הדבקה

ישנה השהייה מזמן (, עקב חשד לקרבה לאירוע הדבקהכ "שעשויה להגיע בד)

 . ההדבקה עד אשר העומס הנגיפי יהיה כזה שיאותר בבדיקה

חלק מההשהייה נובע מהצורך למצע את נתוני המאומתים כדי לבטל , בנוסף .ב

כאשר פחות , של הדגימה במהלך השבוע( variance)את השפעת השונות 

בדיווח על . מי השבוע אחריםדגימות מבוצעות בסופי השבוע ביחס לי

מקדם , באופן דומה. הערכות מקדם ההדבקה שיהוי זה נלקח בחשבון

ההדבקה המחושב על בסיס מספר המאושפזים החדשים ומספר החולים 

אשר מחושב לכל מדד , החדשים במצב קשה הינם בעלי שיהוי ארוך יותר

ם על הפרמטרים שבהם נעשה שימוש בחישוב מקדם ההדבקה הינ. בנפרד

סמך המידע הקיים על המגיפה בישראל והערכים של מקדם ההדבקה לא 

 . מושפעים לאורך זמן בצורה משמעותית מערכים אלו

 (?Generation interval? )מהיכן מגיע המידע לגבי התפלגות זמן הדור .7
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כלומר הזמן בין  -( Generation interval-ה)המידע לגבי התפלגות זמן הדור  .א

מגיע הן מניתוח  -המועד בו אדם נדבק לבין המועד בו הדביק אדם אחר 

המידע הרלוונטי אשר , ככלל. מידע מישראל והן מניתוח מידע מהעולם

-מנותח כדי לחלץ הערכות להתפלגויות אלו הוא מידע לגבי זוגות של מדביק

אלו הערכות בכלים סטטיסטיים שונים ניתן לחלץ מתוך נתונים . מודבק

כפי שנעשה במספר , להתפלגות הממוצעת של זמן הדור באוכלוסיה

ההתפלגות  .(.He et al. ,Ferretti et alראו לדוגמא את )מאמרים בספרות 

הספציפית בה נעשה שימוש בחישוב מקדם ההדבקה הינה מסוג גמא 

(Gamma distribution ) 3.5ימים וסטיית תקן של  4.5בעלת ממוצע של 

 .ימים

 ?וודאות של מקדם ההדבקה-מהי מידת האי .8

גם להערכת מקדם , בדומה לכל מדד המשקף את רמת התחלואה בקהילה .א

עבור חלק . נובעת ממגוון מקורות אפשרייםוודאות אשר -ההדבקה ישנה אי

אך עבור מספר , וודאות אלו ניתן להעריך את סדר הגודל שלהם-ממקורות אי

כיום לא . וודאות קשה עד כדי בלתי אפשרי לבצע הערכה שכזו-מקורות אי

בעיקר , הוודאות של מקדם ההדבקה-ניתנת הערכה מדויקת של רמת האי

, י הוודאות קשה לקבל אומדן כמותיעקב העובדה שעל חלק ממקורות א

הוודאות עשוי ליצור רושם מוטעה לגבי גודלה של -וייצוג חלקי של מידת האי

י "וודאות כיום הינה ע-הדרך המרכזית בה משוקפת רמת האי. אי הוודאות

וכן בחתכים , הערכת מקדם ההדבקה על סמך מספר מקורות מידע שונים

ת שונות מסוג זה מספקות רושם לגבי הערכו. שונים של הנתונים הגולמיים

מידת הרגישות של מקדם ההדבקה להנחות השונות ולסוגי הטיות שונים 

וודאות -מבחינה של נתונים אלו אנו מעריכים כי רמת האי. בנתונים

 (.95%לרווח בר סמך של כ ) ±0.1-המקורבת של מקדם ההדבקה היא כ

nature.com/articles/s41591-020-0869-5
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.04.20188516v2
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האנשים אשר מאותרים ודאות הוא רעש דגימה במספר -המקור הראשון לאי .ב

היינו מצפים לראות שונות במספר , גם אם התחלואה הייתה יציבה. בכל יום

המאומתים היומי שנובעת מרעש סטטיסטי בתהליך הדגימה והאימות של 

ועוצמתו יורדת ככל שמספר , רעש מסוג זה קל יחסית למידול. הנבדקים

בסביבות  במצב התחלואה בישראל. המאומתים האבסולוטי גדול יותר

שאי  כךמספר המאומתים היומי היה גבוה דיו , דצמבר-החודשים אוגוסט

עבור מדדים אשר מסתמכים על מספר . הוודאות מסוג זה אינה משמעותית

כגון הערכת מקדם ההדבקה על סמך המאושפזים )נמוך של מקרים כל יום 

יות וודאות מסוג זה עשויה לה-אי(, החדשים או החולים החדשים במצב קשה

 . משמעותית

וודאות של הערך האבסולוטי של מקדם -מקור נוסף אשר מוסיף לאי .ג

 -מכונה זמן הדור )ההדבקה הוא התפלגות זמני ההדבקה בין דורות נדבקים 

Generation Interval .) מדד זה משמש כדי להמיר את קצב השינוי של מספר

הפרמטרים של ולכן אי וודאות לגבי , המקרים היומי למקדם ההדבקה

וודאות לגבי הערכת הערך האבסולוטי של -התפלגות זו ישוקפו בתור אי

השימוש המרכזי שנעשה כיום במקדם ההדבקה הינו על . מקדם ההדבקה

בסיס ערך זמני הדור אשר כוילו בישראל ונמצאים בשימוש לאורך הזמן ולכן 

 . הותאמו לדרך החישוב וקביעת הספים הנהוגה בישראל

יימות מגוון הטיות אפשריות בנתונים הגולמיים על בסיסם מחושב ק, בנוסף .ד

וודאות לגבי הקשר בין הערכת מקדם -אשר מכניסים אי, מקדם ההדבקה

כימות מדוייק של הטיות מסוג . ההדבקה לבין קצב השינוי בתחלואה בפועל

, כדי להתמודד עם הטיות מסוגים אלו. זה הינו מאתגר ולעיתים בלתי אפשרי

על  -חישוב של מקדם ההדבקה על סמך מספר מקורות מידע שונים מבוצע 

על סמך מספר המאושפזים החדשים וכן על , סמך מספר המאומתים היומי
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לכל אחד ממקורות מידע אלו . סמך מספר החולים החדשים במצב קשה

אך השוואה של , קיימות הטיות מסוגים שונים והשהייה באורך זמן שונה

וססות על מקורות מידע אלו מספקת תמונת מצב ההערכות השונות המב

 .לגבי ההשפעה של הטיות אלו על ההערכה של מקדם ההדבקה

וודאות בהערכת מקדם ההדבקה שנובעת משיטת החישוב -קיימת אי, לבסוף .ה

בדיקות מגוונות שבוצעו בידי משרד הבריאות הראו כי מודלים שונים . עצמה

ה בישראל לאורך כל החודשים מספקים הערכות דומות לגבי מקדם ההדבק

המודל המרכזי בו משתמש כיום משרד הבריאות הינו מודל . האחרונים

 Gosticראו )י מגוון מומחים בתחום "מתוקף מדעית אשר הומלץ לשימוש ע

et al.). 

מבוססת על חישוב סטיית התקן , ±0.1-וודאות המקורבת של כ-הערכת האי .ו

מאושפזים , מאומתים)המידע  לכל יום בחישוב על סמך שלושת מקורות

לקבלת  1.96והכפלה ב , בממוצע על פני חודש( חדשים במצב קשה, חדשים

זו היא דרך אחת מבין מספר אפשרויות . 95%סמך ברמת סמך של -רווח בר

שלא את כולן , ובשל הטיות אפשריות שונות בנתונים, וודאות-לחישוב האי

 . מצויין ערך מקורב בלבד, ניתן לשקף

הגעה של חולים מאומתים החוזרים ממדינות זרות משפיעה על האם  .9

 ?מקדם ההדבקה

צורת החישוב הנוכחית של מקדם ההדבקה בישראל מביאה בחשבון את  .א

ולכן אינה מבחינה בין הדבקות אשר , כלל המאומתים החדשים בכל יום

הכללת . מקורן בהדבקה בקהילה לבין הדבקות שהתרחשו מחוץ לארץ

אינו בקהילה בחישוב מקדם ההדבקה עשויה להטות את הדבקות שמקורן 

בעיקר במקרים בהם התחלואה בקהילה נמוכה מחד והתחלואה , החישוב
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בו התחלואה , במצב הקיים היום בישראל. המגיעה מחוץ לארץ גבוהה

, ואינה שונה באופן דרמטי ממדינות רבות בעולם, בקהילה הינה משמעותית

ץ לקהילה אינה דומיננטית בקביעת ערך השפעה של ההדבקות שמקורן מחו

שכן המספר היחסי של ההדבקות שמקורן מחוץ לארץ נמוך , מקדם ההדבקה

במקביל לכניסתם של , בנוסף. יחסית למספר ההדבקות המתרחשות בארץ

קיימת גם יציאה של חולים שנדבקו בארץ ועוזבים , ל"חולים שנדבקו בחו

 .ל לפני שזוהו"לחו

את מקדם ההדבקה על סמך מספר החולים מצב האם לא עדיף לחשב  .10

 ?קשה

לכל מקור מידע יחיד שעל בסיסו יחושב מקדם ההדבקה יתרונות וחסרונות  .א

ואף אחד מהם לבדו לא יצליח לתאר בצורה מהימנה לחלוטין , מסוגים שונים

( או במצב בינוני וקשה)למספר החולים במצב קשה . את מגמות התחלואה

כלומר )וכיסוי מקיף יחסית , תלות בהיקף הבדיקות-מספר יתרונות כגון אי

עם (.  מספר חולי הקורונה במצב קשה אשר אינם מזוהים נמוך באופן יחסי

למקור מידע זה ישנם גם מספר חסרונות אל מול מקורות מידע אחרים , זאת

פרק הזמן שעובר מהדבקה של אדם ועד אשפוזו במצב קשה ארוך , ראשית -

ולכן חישוב מקדם ההדבקה בהתבסס על מספר , בדיקהמהזמן עד לאימותו ב

החולים החדשים במצב קשה יהיה בשיהוי גדול יותר מאשר מקדם ההדבקה 

מספר החולים , שנית. אשר יחושב על בסיס מספר המאומתים החדשים

ולכן רעש הדגימה , במצב קשה נמוך משמעותית ממספר המאומתים

-עובדה זו מובילה לכך שהאי. תרבמספרי החולים החדשים בכל יום גבוה יו

וודאות של מקדם ההדבקה המחושב על סמך מספר החולים החדשים במצב 

קשה גבוהה מזו של מקדם ההדבקה אשר מחושב על סמך מספר המאומתים 

מכיוון שפרופיל הגילאים של החולים במצב קשה מוטה כך , בנוסף. החדשים
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היקף התחלואה בגילאים עליה ב, שעיקר החולים במצב קשה מבוגרים יותר

צעירים עשויה לא להיות משוקפת בצורה מהימנה במקדם ההדבקה אשר 

 .מחושב על סמך מספר החולים החדשים במצב קשה

בשל סיבות אלו מבוצעות הערכות משלימות בהם מקדם ההדבקה מחושב  .ב

על סמך מקורות מידע שונים כמו מספר המאושפזים החדשים או מספר 

ההשוואה של ההערכות שונות אלו מספקת . צב קשההחולים החדשים במ

תמונת מצב לגבי ההשפעה היתרונות והחסרונות היחסיים של כל מקור 

במשך רוב זמן המגיפה ההתאמה . מידע על ההערכה של מקדם ההדבקה

 . בין השיטות היא גבוהה מאד
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בסיס נתונים ומגבלות בחישוב מקדם , תיעוד שיטה: נספח

 (R)ההדבקה 

שיטה זו הינה המומלצת ביותר  .Cori et al: כפי שמתואר ב Rשיטה לחישוב  .1

 . .Gostic et alי "בסקירת השיטות ע

 דרך חישוב מקדם ההדבקה:תיאור מפורט של  .2

מקור המידע שעל פיו מחושב מקדם ההדבקה הוא מספר המאומתים  .א

 החדשים היומי.  

 עבור כל אחד מהימים מחושב מקדם ההדבקה כמנה של שני מספרים .ב

הבאים לבטא את מספר המודבקים היומי הנוכחי ואת מספר המדביקים )

 :(הנוכחימהימים הקודמים משוקלל בנטייה שלהם להדביק ביום 

i.  במונה נמצא מספר המאומתים החדשים ביום עבורו מחשבים

 את מקדם ההדבקה.

ii.  במכנה מבוצעת סכימה על פוטנציאל ההדבקה של כל מי

שנדבקו בימים הקודמים מהתאריך עבורו מחשבים את מקדם 

שלושה ימים אחורה , יומיים אחורה, יום אחד אחורה -ההדבקה 

מכפילים את מספר המאומתים , עבור כל יום שכזה'. וכד

בשיעור ההדבקה היחסי )עפ״י , החדשים שהיו באותו היום

 generation intervalפונקציית צפיפות ההסתברות, 

distributionהמבטא את האחוז , ( הידוע מהספרות עבור יום זה

מההדבקות של המאומתים החדשים באותו היום שיתבצעו ביום 

מאומתים לפני חמישה ימים עבור מספר ה, לדוגמא. הנוכחי

https://academic.oup.com/aje/article/178/9/1505/89262
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7325187/
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מכפילים את מספר המאומתים לפני חמישה ימים באחוז 

-שהוא כ, ההדבקות המתבצע חמישה ימים לאחר ההדבקה

-התפלגות זו אופיינה בספרות המדעית על מחלת ה. 10%

COVID-19  וכן בוצעה הערכה מנתונים בישראל ע״י מכון גרטנר

 כל המכפלות. המספר במכנה הוא הסכום של. כמתואר מטה

 

 תיאור סכמטי של השיטה לחישוב מקדם ההדבקה: 1איור 

ההשהייה הנלקחת בין הדבקה לבין תוצאת בדיקה חיובית אשר משמשת  .ג

כלומר אם נצפו  -הינה כשבוע , לחישוב מספר המאומתים החדשים היומי

איש נדבקו  800ההנחה היא כי אותם , 21.10-מאומתים חדשים ב 800

המספר של שבעה ימים מבוסס על תצפיות בחקירות . 14.10-בממוצע ב

שימוש במספר קבוע של שבוע הוא פישוט שכן במציאות . אפידמיולוגיות

אבל בשל חוסר , אנשים שונים יאותרו לאחר פרק זמן שונה מהדבקתם
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היכולת לוודא את יום ההדבקה ברוב המקרים ובהסתמך על הספרות 

 הערכה מדוייקת דיה.הרי שפישוט זה מספק , המדעית

לאחר חישוב מקדם ההדבקה עבור כל יום כמתואר מעלה מחושב ממוצע  .ד

המיצוע על פני שבוע הוא חשוב להקטנת רעש אשר מקורו . שבועי למקדם זה

לדוגמא מיעוט במהלך סוף )מהשינויים במהלך ימי השבוע בהיקף הבדיקות 

קדם ההדבקה כדי לחשב את הממוצע בצורה שתייצג את מ(. השבוע וכו׳

עבור כל יום מחושב הממוצע של מקדמי ההדבקה בחלון זמן , באופן מהימן

כלומר משלושה ימים לפני עד שלושה ימים אחרי היום , של שבוע ממורכז

מקדם ההדבקה , לדוגמא. עבורו מחשבים את מקדם ההדבקה הממוצע

-יהיה ממוצע מקדמי ההדבקה של הימים החל מה 21.10-הממוצע עבור ה

 .24.10-ועד ה 18.10

״מקדם הדבקה״ אפקטיבי מחושב גם על סמך מספר המאושפזים , בנוסף .ה

. החדשים היומי ועל סמך מספר המאושפזים החדשים במצב קשה היומי

חישוב על פי מאושפזים אינו מקדם הדבקה במובן המדויק של המושג אלא 

שר משמש בתור אמצעי בלתי תלוי להעריך את השינוי בתחלואה בצורה א

לחישוב על סמך מספר מאושפזים ישנה . איננה מושפעת מהיקף הבדיקות

 השהייה ארוכה יותר כמפורט מטה.

 generation interval-ה, פונקציית צפיפות הסתברות ההדבקה .3

distribution:  נעשה ( בניתוח מכון גרטנר)על סמך נתונים מהעולם ומישראל

ימים וסטיית תקן של  4.5צע שימוש בפונקציית התפלגות מסוג גאמא עם ממו

 ימים. 3.5

ימים בין הדבקה לאישפוז  9. ימים בין הדבקה לאימות של חולה 7: הזזה בזמן .4

כל המספרים הם +. ימים בין הדבקה לאישפוז במצב קשה 12+. במצב קל
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. ראה התייחסות למגבלות מטה. ממוצעים על סמך התייעצות עם מכון גרטנר

החדשים במצב קל ובמצב קשה נוטים להיות כיוון שערכי המאושפזים 

הנתונים המעודכנים ביותר , מעודכנים בצורה משמעותית ביממה הראשונה

בעוד שלמאומתים נעשה שימוש בנתוני , בהם נעשה שימוש הם משלשום

וכתוצאה ישנו יום השהייה נוסף עבור ערכי מקדם ההדבקה על סמך , אתמול

 אישפוזים. 

עבור כל אחד ממקורות הנתונים : דבקה היומימיצוע של ערכי מקדם הה .5

מחושב ערך מקדם ההדבקה כמתואר לעיל ואז מחושב ממוצע על פני חלון 

ימים  3כלומר לוקחים )ימים כאשר החלון ממורכז על היום האמצעי  7של 

מבוסס על ההמלצות בספרות  -( ימים אחורה עבור כל תאריך 3-קדימה ו

 .Gostic et alהמדעית כגון 

: מקדם ההכפלה ואחוז השינוי השבועי, שר בין מקדם ההדבקההק .6

במקביל למקדם ההדבקה ניתן לחשב מקדמי הכפלה כגון מקדם ההכפלה 

סכום המאומתים בשבעת הימים האחרונים לחלק לסכום )השבועי 

המבטא את הגורם הכפלי משבוע , המאומתים בשבעת הימים שלפניהם

מקדם ההכפלה השבועי בחזקת ) מקדם ההכפלה היומי(,  לשבוע בממוצע

ואת מקדם (, שביעית המבטא את מקדם ההכפלה מיום ליום בממוצע

ההכפלה הארבע יומי )מקדם ההכפלה השבועי בחזקת ארבע שביעיות אשר 

 generationכיוון שבממוצע ה  Rערכו יוצא דומה לערך של מקדם ההדבקה 

interval distribution מקדמי הכפלה הוא ימים(. היתרון של  4-קרוב ל

חיסרון בדרך ההצגה הנפוצה שלהם הוא שהם לא . בפשטות החישוב שלהם

כמו כן הם לא מדד עם . מבטאים את ההשהייה בין ההדבקה לתוצאה

משמעות ״ביולוגית״ של המגיפה ולא נבחרו כמדד ניהוג על אף חלק 

יחד עם זאת ישנו קשר הדוק וקורלציה חזקה מאד בין . מהיתרונות שלהם
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והם יכולים לשמש בצורה טובה כל עוד , מקדמי ההכפלה למקדם ההדבקה

 0.7, שקול לסף של כ Rב  0.8מתאימים את ערכי הסף  למדד )לדוגמא סף של 

במקדם ההכפלה היומי(. בצורה  0.95במקדם ההכפלה השבועי ולסף של 

דומה יש קשר ישיר בין מקדם ההדבקה ומקדמי ההכפלה לאחוז השינוי 

למעשה אחוז השינוי השבועי הוא מקדם ההדבקה השבועי . או היומיהשבועי 

במקדם ההכפלה השבועי שקול לערך  0.7פחות אחת כך שלדוגמא ערך של 

 באחוז השינוי השבועי.  -30%של 

 : מגבלות .7

ההשהייה בין הדבקה לאימות יכולה להשתנות בזמן וכך משפיעה על היכולת  .א

לדוגמא כאשר . וי מגבלותלראות התאמה בצורה מדויקת לאחר שינ

(, לדוגמא חודש מאי ולפני כן)מסתכלים על זמנים מוקדמים של המגיפה 

ובצורה דומה יתכן , יתכן שזמן ההשהייה היה ארוך יותר במספר ימים בודדים

 שהוא התקצר לאחרונה במספר ימים מעבר למה שמוצג כעת. 

להשתנות בזמן עשויה  generation interval-גם התפלגות ה, באופן דומה .ב

-שינוי בהתפלגות יגרור מתיחה או כיווץ של ערכי ה. עקב שינויים במדיניות

R מניתוח טווח ההתפלגויות שנצפה בספרות ניתן . בנקודת זמן מסויימת

 20%להעריך כי ההשפעה של אפקט מסוג זה עשויה להגיע עד כדי שינוי של 

 במקרה הקיצוני ביותר. R-בערך ה

 : ניסוח מתמטי .8

 Coriסחה המתמטית לחישוב מקדם ההדבקה לפי השיטה המתוארת ב הנו .א

et al . :הינה 



 

18 

 

הוא מספר המאומתים החדשים ביום  Itו ,  tהוא מקדם ההדבקה עבור יום  Rtכאשר 

t , וws  הינו אחוז ההדבקות שאדם שהינו נשא קורונה ידביק במהלך יוםs  לאחר

 .הדבקתו


