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 י"ב בסיון, התש"פ
04/06/2020 

  254076520סימוכין:
  632,552מס' פניה:

 עופר -ליזי דיין
   תאריך פתיחה: 

 )בתשובתך ציין מספר פניה(
 
 

 לכבוד
  התנועה לחופש המידע  הילה פרץ 

hillapz1@gmail.com  
 

 שלום רב,
 

 בקשה לקבלת מידע הנוגע לתמותה מנגיף הקורונה בישראל ולמחלות רקע שמהן סבלו הנפטרים הנדון: 
 

להלן    מידע הנוגע לתמותה מנגיף הקורונה בישראל ולמחלות רקע שמהן סבלו הנפטרים במענה לפנייתך לקבלת 
 מובאת התייחסות האגף לאפידמיולוגיה: 

חולים נפטרו מנגיף קורונה החדש בישראל. קיימים  נתונים   264דווח למשרד הבריאות על    14.05.2020  -. נכון ל1
  הנפטרים: סבלו שמהן  הרקע מחלות של להלן פירוטמהם.   263על מחלות רקע עבור 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יותר ממחלת רקע אחת .*יש לציין שחלקם מהנפטרים סבלו 
 ה. שנ 100 -ל 29נע בין שטווח גילאים ושנה  83חציון  עםשנה  80.7 של הנפטרים הינו ממוצע גילאים

 
 
. לא דווח על נפטרים שהוגדרו כחשודים לתחלואה בנגיף הקורונה. כל הנפטרים שנכללו בדיווח מאומתים ע"י  2

 . PCRבדיקת 
 
: מי שמוגדר על פי המודל הבא ע"פ הנחיות משרד הבריאות  COVID-19   -אדם בסיכון לתחלואה קשה ב  .3

שנדבקו  שונות באוכלוסיותקשה  לתחלואהלרמות הסיכון  מתייחס המודל. מוגבראו  גבוהבקבוצת סיכון 

כי המודל אינו כולל את הסיכון להידבק במחלה עצמה שהוא בהתאם לגורמים רבים  לצייןבקורונה. 

הם מצב התחלואה בישראל בכל יום, המקומות בהם שוהה האדם ומספר המגעים החברתיים יובינ

 שהוא/היא מקיימים. 

 

 סכרת לחץ דם מחלות רקע
מחלות 

 לב

מחלת 
ריאות 
 כרונית

דיכוי 
 חיסוני

מחלת 
כבד 

 כרונית
 סה"כ* אחר

מספר 
 501 117 5 13 29 91 95 151 נפטרים
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 השימוש במודל:   אופן

  את להגדיר כדיהסיכון מתייחס לשילוב בין קבוצות גיל ובין גורמי סיכון למחלה קשה ותמותה.  1ודלמ

 להגדיר  ובהתאם", הסיכון"נקודות   למספר הגיל בין  לשילוב להתייחס יש האינדיבידואלית הסיכון רמת

 . הסיכון רמת את

 רשימת .  וסיכומן,  הסיכון  מגורמי  אחד  לכל  אחת   סיכון  נקודת  מתן   של  שיטה   על  מבוסס  הסיכון  נקודות  חישוב

 : הינה אחת סיכון נקודת שמוסיפים םגורמיה

 מחלת לב וכלי דם  .1

 .סכרת .2

 .דם לחץ יתר .3

 ות חפיסה.שנ 10 מעל - עישון .4

 .ק"ג/גובה במטרים בריבוע( 30מעל  BMIהשמנת יתר ) .5
 

 . סיכון נקודת מוסיף נוסף אשפוז  כל. לידות למעט האחרונות השנים 3-ב אשפוז .6

 

 בהתאם הבריאות משרד המלצות ואת( ומירבי גבוה)רגיל,  הסיכון  לקבוצות ההגדרות את המפרטת טבלה להלן

 :רמה לכל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 נקודות סיכון קבוצה 
 שיעור מהאוכלוסייה 

 בקבוצת הסיכון

 
 סיכון רגיל

מהחולים   10%)~
 הקשים(

 ,0-49בבני  0-3
 50-69בבני  0-1

 

 
 מהאוכלוסייה כולה  82%

 70מהאוכלוסייה בני >  91%
 

 
 סיכון גבוה

מהחולים   40%)~
 הקשים(

 ,0-49+ בבני 4
 50-69+ בבני 2

 +70בבני  0-2

 מהאוכלוסייה כולה  13%
 מהאוכ',  8%: 0-69)בקב' 
 מהאוכ'(  5%+: 70בקב' 

 
 בסך הכלל נכללים כאן: 

 0-49מבני  1%
 50-69מבני  44%

 +70מבני  50%

 

 סיכון מירבי 

מהחולים   50%)~

 הקשים(

 +70+ בבני 3
 מהאוכלוסייה כולה  5%

 +70מבני  50%
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 פורסם בחוזר:   COVID-19. הגדרה של אדם הנמצא בסיכון לתחלואה קשה ב  4
https://govextra.gov.il/media/17976/coronavirus_med_guidelines.pdf 

 .ג6סעיף  – 16 עדכון –  7.5.20ליום מעודכן החדש קורונה מנגיף תחלואה עם להתמודדות הנחיות
 
 
 
 
 
 

 בברכה
 

 ליזי עופר
 מרכזת פניות ציבור חוק חופש המידע

 אגף שירות
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