
מגפת הקורונה: שיעור מקרי 
המוות מסך החולים המאומתים

קיריל שרברמן

גלי התחלואה והתמותה מנגיף הקורונה בשנתיים וחצי האחרונות, הן בישראל והן במדינות 
אחרות, ידועים היטב. בעקבות כל עלייה בתחלואה ובתמותה היה כיפוף זמני של העקומה, 
גלי  לנוכח  הלאה.  וכן  בתחלואה,  חוזרת  לעלייה  שגרם  הנגיף,  של  חדש  זן  שהופיע  עד 
"מדיניות  מעין  ניהלו  רבות  ממשלות   ,2021 של  השנייה  המחצית  עד  לפחות  התחלואה, 
התקהלויות,  הגבלת  למדינה,  הכניסה  )הגבלת  תפוצה  מונעי  צעדים  שכללה  אקורדיון" 
 Haug( אם כי נצפתה שונות רבה בעיתוי הצעדים שננקטו ובחומרת האכיפה ,)סגרים ועוד

 .)et al., 2020
,case fatality ratio( המגפה  של  הקטלניוּת  בשיעור  זמן  פני  על   המגמות 
ידועות   – המאומתים  המקרים  מסך  מהנגיף  המוות  מקרי  שיעור  כלומר   –  )CFR להלן 
הרבה פחות. כפי שניתן לראות בתרשים 1, ה-CFR היה גבוה יותר בתחילת המגפה, בפרט 
במדינות אירופה, אבל לקראת סתיו 2020 הוא ירד והתייצב על רמה אופיינית בכל אזורי 
העולם. מאז ועד סוף 2021 ה-CFR כמעט לא השתנה, ללא קשר לגלי התחלואה. בתחילת 
היה  )אומיקרון(  אז  נפוץ  שהיה  הנגיף  שזן  משום  העולם,  אזורי  בכל   CFR-ה ירד   2022
יותר וקטלני פחות. תכונות אלו הגדילו מאוד את מספר המאומתים, אך העלייה  מידבק 

במספר מקרי המוות הייתה קטנה יותר במידה ניכרת. 
תרשים 1 מתאר את שיעור מקרי המוות מסך המקרים המאומתים בישראל ובמקומות 
אחרים בעולם. ניתן לראות בבירור את מקומה של ישראל בתחתית ההתפלגות. מאז יולי 
2020, שיעור מקרי המוות בישראל לא עלה על 1% – פחות ממחצית הממוצע באירופה 
ובצפון אמריקה. למעשה, לאורך רוב תקופת המגפה )נכון למאי 2022(, רק בשלוש מדינות 
היה ה-CFR נמוך יותר: איסלנד, קטאר ואיחוד האמירויות. אליהן הצטרפו נורווגיה במרץ 
וניו-זילנד באוקטובר 2021 )תרשים נ'1 בנספח( וכמה מדינות אחרות בחודשים הראשונים 

של 2022. 

קיריל שרברמן, חוקר במרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל. אני מודה לפרופ' אבי וייס,   *
פרופ' אלכס וינרב ופרופ' גיל אפשטיין על הערותיהם הבונות והמועילות ולחוקרי מרכז טאוב על 

דיון פורה. 
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 תרשים 1. שיעור מקרי המוות מסך המקרים המאומתים בישראל ובמגוון 
מקומות בעולם
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אפריקה אסיה אירופה ישראל
צפון אמריקה אוקיאניה דרום אמריקה שוודיה
הממלכה המאוחדת ב"ארה

Our World in Data, Johns Hopkins University :מקור: קיריל שרברמן, מרכז טאוב | נתונים

המטרה האמפירית המרכזית של מחקר זה היא להסביר את השונות בביצועיהן של מדינות 
על סמך ניתוח השונות של ה-CFR ממרץ 2020 עד מאי 2022, ואגב כך לראות איפה עמדה 
ישראל לאחר פיקוח על מגוון מאפיינים שנמצאו מסבירים את השונות. המחקר מתבסס 

על ניתוח השוואתי של ה-CFR ב-96 מדינות )בחירת המדינות במדגם תתואר בהמשך(. 
מהמחקר עולים שני ממצאים חשובים. הראשון ספציפי לישראל: בהשוואה בין-לאומית 
לאחר  המגפה,  חודשי  מרבית  לאורך  המגפה.  במהלך  הטובים  בביצועיה  ישראל  בלטה 
פיקוח על אותם מאפיינים מסבירים, ה-CFR בישראל היה כמעט שגיאת תקן אחת מתחת 

לממוצע החזוי של ה-CFR לפי המודל – כלומר ישראל הפתיעה לטובה.
משתנים  של  ההסבר  בכושר  ניכר  שינוי  חל  המגפה  לאורך  יותר.  כללי  השני  הממצא 
מסוימים. בקבוצה אחת של משתנים – הכוללת את כמות המשאבים העומדים לרשות 
בקבוצת  עלה.  ההסבר  כושר   – הבריאות  מערכת  של  ואיכותה  לנפש(  )תמ"ג  המדינה 
המשתנים השנייה – גיוס חובה לשירות צבאי ומדד הביטחון הבריאותי1 – הוא ירד. שינויים 
אלו מצביעים על חשיבות ההשקעה בבריאות הציבור, ומאששים את ההנחה שלמדינות 

עשירות יש יכולת טובה יותר להגיב למשברים, לפחות לאחר זעזוע ראשוני. 

המדד לביטחון בריאותי גלובלי פותח על ידי המרכז לביטחון בריאותי בבית הספר לבריאות הציבור   1
 ,)Nuclear Threat Initiative( על שם בלומברג באוניברסיטת ג'ונס הופקינס והיוזמה לאיום גרעיני
בקביעת  עוסק   ,2019 באוקטובר  לראשונה  פורסם  Economist Impact. המדד, אשר  בשיתוף 
אמות מידה ובהערכת המוכנות להתמודדות עם התפרצות מחלה זיהומית ב-195 מדינות. להרחבה 

.Global Health Security Index ראו

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2022
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מתווה המודל 
המצטבר(   CFR-ה( המוסבר  המשתנה  אמידת  לצורך  המודל.  מתווה  את  מציג   2 תרשים 
והנדסה מדע  למערכות  מהמרכז  ותמותה  תחלואה  על  שוטפים  בנתונים  שימוש  נעשה 
)CSSE, Center for Systems Science and Engineering( באוניברסיטת ג'ונס הופקינס.2 

תרשים 2. מתווה המודל

הערה: כוכבית מייצגת משתנה תלוי ברגרסיה הראשונה; הטקסט בכחול מייצג מרכיב רגיל של הון בריאותי.
מקור: קיריל שרברמן, מרכז טאוב 

היא  הראשונה  סיבות.  משתי  נובעת  זמן  פני  על  המצטבר   CFR-ה את  למדוד  הבחירה 
שנצפתה תנודתיות מובהקת בגלי ההידבקות והתמותה בין מדינות, ומודל שהיה מתמקד 
בתקופה אחת – כלומר בשיעור מקרי המוות בחודש מסוים מתוך סך המקרים המאומתים 
באותו חודש – לא היה מצייר תמונה מלאה של השונות במהלך כל המגפה. הסיבה השנייה 
 Faes et al.,( בין מקרי המוות למקרי ההידבקות  נתק  להיווצר  קשורה לכך שהיה עלול 
2020(. בגלל התמשכות המחלה, מקרי מוות מסוימים עלולים להירשם בחודש שלאחר 
בחודש  ולהקטינו  הבא  בחודש  המוות  מקרי  מספר  את  להגדיל  ובכך  ההידבקות,  חודש 
נעשה  זו  מהטיה  להימנע  כדי  ההידבקות.  מועד  לפי  שייכים  בעצם  הם  שאליו  הקודם, 

נציין כי יש הבדלים בין מדינות באיכות הנתונים. בעניין זה נרחיב בהמשך.  2

שיעור מקרי מוות :משאבים כלכליים
ג''תמ

  תשתיות בריאות בסיסיות
רופאים ומיטות לנפש

גיוס חובה

*מבנה הגילים

*מספר הבדיקות
=  טעויות מחושבות 

מאמץ ממשלתי

*תוחלת חיים
=  טעויות מחושבות 

איכות שירותי בריאות

רקעהימצאות מחלות 

בריאות  תשתית 
להתמודדות עם  

זיהומיתמחלה 

נשים בשלטון

, הוצאות שוטפות על בריאות
כאחוז מהתוצר

מיקום גיאוגרפי

מגפת הקורונה: שיעור מקרי המוות מסך החולים המאומתים
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שימוש בנתונים מצטברים ולא בנתונים חודשיים. יש לציין שהמודלים להסבר ה-CFR עם 
משתנים בפיגור – כלומר מספר המקרים המאומתים או מספר מקרי המוות בחודש או 
כמה חודשים קודם למדידת ה-CFR המוסבר – לא הניבו תוצאות משמעותיות והחלישו 

את כושר ההסבר של המודלים במידה ניכרת. 
הון  כלכליים,  משאבים  עיקריות:  קטגוריות  לארבע  מחולקים  המסבירים  המשתנים 
בריאותי, מאמץ ממשלתי ותרבות פוליטית. הסטטיסטיקה התיאורית של כל משתנה בתוך 

הקטגוריות מוצגת בלוח 1.

משאבים כלכליים: התוצר לנפש מייצג את כמות המשאבים הממוצעת שיש בכל מדינה, 
לציין  חשוב  בחירום.  ובפרט  שוטף  באופן  רפואה  שירותי  לאספקת  משמשים  שחלקם 
שהקשר בין תוצר לנפש לבין תוחלת חיים אינו ליניארי – במדינות שבהן התמ''ג לנפש 
גבוה מ-20,000 דולר )במונחי שווי כוח קנייה – PPP(, קשר כזה כמעט אינו קיים. לפיכך 
ואת  סביר להניח שזמינות המשאבים במדינות עשירות מגדילה את אפשרויות התגובה 
וחופש הפעולה של קובעי המדיניות בזמן חירום )רכישת ציוד, יכולת ללוות בשווקים בין-

לאומיים וכדומה(. 

בכחול  )מסומנים  מרכיבים  חמישה  ובה  במחקר,  המרכזית  הקטגוריה  זו  בריאותי:  הון 
בתרשים 2 לעיל(. ארבעת הראשונים הם מדדים ישירים, הנפוצים מאוד בספרות המחקר, 

ואילו האחרון עקיף.

"ייצור" שירותי בריאות מקיפים דורש כוח אדם מיומן – . 1 תשתיות בריאות בסיסיות: 
רופאות ורופאים, אחיות ואחים ואנשי צוות אחרים, העובדים בבנייני אשפוז עם חדרי 
כלל  על  נתונים  בהיעדר  הון.  קרי   – וציוד  מכשירים  באין-ספור  ומשתמשים  ניתוח 
מיטות  מספר  הוא  שנבחר  המשתנה  בריאות,  במערכות  האנוש  ומשאבי  התשתיות 

האשפוז ל-1,000 נפש וההוצאות השוטפות על בריאות כאחוז מהתמ''ג. 

הימצאות )prevalence( של מחלות כרוניות באוכלוסייה: כבר בתחילת מגפת הקורונה . 2
יותר בקרב אנשים הסובלים ממחלות  התברר שהסיכון למות מהידבקות בנגיף גדול 
מתוקננות  כולן  שונות,  כרוניות  מחלות  של  תפוצה  במדדי  השתמשנו  לכן  כרוניות. 
 )GBD( למבנה הגילים באוכלוסייה. מקור הנתונים הוא פרויקט נטל התחלואה העולמי
וכלי  לב  מחלות  הן  הספציפיות  המחלות  הברית.  שבארצות  וושינגטון  באוניברסיטת 
דם, סוכרת, מחלות בכלי הנשימה, מחלות נוירולוגיות, מחלות במערכת העיכול, מחלות 

הקשורות בתזונה לקויה ועוד.

	 . ,GHSI-תשתית להתמודדות עם מחלות זיהומיות: מדד הביטחון הבריאותי הגלובלי, ה
שפורסם בסתיו 2019 וכולל כ-80 אינדיקטורים של המוכנות של מדינות להתמודד עם 

התפרצות מחלה זיהומית. 

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2022
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זמינות כוח אדם נוסף: מעבר לכוח האדם הרגיל בתוך המערכת, יש ממשלות שעומדים . 	
לרשותן משאבי אנוש נוספים דרך שירות צבאי חובה. השירות הצבאי מכשיר כוח אדם 
רגיל למשמעת ולביצוע משימות בשעת חירום. כוח האדם הזה זמין למדי , ובחלקו עבר 

הכשרה רפואית בסיסית. 

המייצג . 5 בלידה,  החיים  תוחלת  הוא  קלאסי  בריאותי  מדד  הבריאות:  מערכת  איכות 
הבריאות  שמערכת  ככל  למעשה,  מדינה.  בכל  אדם  של  הממוצע  החיים  משך  את 
במדינה איכותית יותר כך נצפה לראות אחוז גדול יותר של חולים כרוניים באוכלוסייה 
)Gruenberg, 1977(. נוסף על כך יש להביא בחשבון גורמים שמשפיעים על תוחלת 
החיים באופן ישיר, כמו זמינותן של תשתיות רפואיות, רמת הפיתוח הכלכלי ותנאים 
סביבתיים )וינרב, Linden & Ray, 2017 ;2016(. מודל של תוחלת החיים בלידה המפקח 
על הימצאות מחלות כרוניות ומשתנים כלכליים אחרים למעשה מסביר את השונות 
ומהשונות  כרוניות(  מחלות  )הימצאות  בצרכים  מהשונות  הנובעת  החיים  בתוחלת 
באמצעים העומדים לרשות מערכת הבריאות בכל מדינה )משתנים כלכליים(. החלק 
הבלתי מוסבר של תוחלת החיים, כלומר הטעויות המחושבות, ישקפו את כלל הגורמים 
המודל  במסגרת  מפוקחים  לא  אבל  החיים  תוחלת  עם  מתואמים  אשר  והתשומות 
)לרבות כישורים של צוותים רפואיים, פרקטיקות רפואיות למיניהן, תדירות תהליכי 
לאיכותה של  אינדיקציה  יכולים לשמש  הללו  הגורמים  רוב  ועוד(.  ואיכותם  האבחון 
מערכת הבריאות, שכן ניתן לפרש את הטעויות המחושבות ממודל זה בקלות. למשל, 
אם במדינה מסוימת תוחלת החיים ארוכה יותר מתוחלת החיים הצפויה לנוכח שיעור 
שבמדינה  הרי  לרשותה,  העומדים  המשאבים  וכמות  כרוניות  מחלות  של  הימצאותן 
זו קיימים גורמים אחרים )מלבד הגורמים שעליהם מפקח המודל המוצע( שתורמים 
על  מעידה  מהצפוי  יותר  קצרה  חיים  תוחלת  זאת,  לעומת  החיים.  תוחלת  להארכת 

קיומם של גורמים המתואמים שלילית עם אריכות ימים.	

נפש.	  ל-1,000  מאמץ ממשלתי: המספר השבועי הממוצע של בדיקות קורונה חדשות 
משתנה מסביר זה הוא היחיד שלא נשאר קבוע. מאחר שמדינות עשירות מסוגלות לרכוש 
יותר בדיקות – עלותה של בדיקת PCR אחת נע בין 15 ל-60 דולר – השתמשנו בטעויות 
המחושבות מהרגרסיה הדו-משתנית שבה נמדדה השפעת התמ''ג לנפש על מספר הבדיקות 
השבועיות החדשות. אם נערכו יותר בדיקות מהצפוי בהינתן רמת התמ"ג לנפש )טעויות 
מחושבות חיוביות(, ניתן להסיק שהמדינה משקיעה יותר משאבים בתיעוד המגפה. לפיכך, 
 .CFR-סביר להניח שהשקעה זו משקפת את המאמץ הכללי לשלוט במגפה ולצמצם את ה
על  לפקח  נוסף:  מרכזי  תפקיד  הזה  למשתנה  יש  בהמשך,  שיתואר  וכפי  כך,  על  נוסף 

ההבדלים בין מדינות באיכות הנתונים על שיעורי התחלואה והתמותה בכלל. 

לדירוג המדינות לפי גודל הטעות המחושבת של רגרסיית תוחלת החיים בלידה ראו לוח נ'2 בנספח.  	
להרחבה על מספר הבדיקות השבועיות ל-1,000 נפש ראו בנספח.   	
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הנהגה נשית )תרבות פוליטית(: משתנה זה מתייחס לאופן שבו קובעי מדיניות שוקלים 
המצביעה  הענפה  הספרות  נוכח  בשטח.  אותן  ומיישמים  החלטות  מקבלים  מידע, 
מדיניות  צעדי  ולבחירת  החלטות  לקבלת  בנוגע  למנהיגות  מנהיגים  בין  הבדלים   על 
 Garikipati & Kambhampati, 2021;( בפרט  הקורונה  ובעידן   ,)Paxton et al., 2021(
Sergent & Stajkovic, 2020(, נעשה שימוש במחקר זה במדד של הנהגה נשית.5 כלומר, 
ממשלה  )ראשת  ביותר  הבכיר  הפוליטי  בתפקיד  לפחות,  שנה  במשך  כיהנה,  אישה  אם 
במערכת פרלמנטרית או נשיאה במשטר נשיאותי( משנת 2000 ואילך. משתנה זה יכול 
להצביע על שני דברים: על תרבות פוליטית שבה כישורי ההנהגה חשובים יותר מזהותם 
של המנהיגים, ולכן הבוחרים במדינות שיש בהן הנהגה נשית נכונים יותר לשתף פעולה עם 
הממשל; ועל סגנון הנהגה המתאפיין בבחירה במדיניות בעלת סיכון נמוך יותר מתוך מבחר 
 Charness & Gneezy,( נשית  הנהגה  עם  מתואם  אשר  חירום,  למצב  אפשריות  תגובות 

 .)2012

מלבד הגורמים שנמנו לעיל יש עוד שני גורמים חשובים שרלוונטיים לתמותה מקורונה. 
האחד הוא אחוז האוכלוסייה מעל גיל 65. כבר מתחילת המגפה היה ברור שהסיכון של 
מאחר  אך   .)Liu et al., 2020( הצעירים  של  מזה  בהרבה  גדול  מהנגיף  למות  מבוגרים 
שקיים מתאם חזק מאוד בין שיעור בני 65 ומעלה באוכלוסייה ובין התמ''ג לנפש, לא ניתן 
להשתמש באותה משוואה במשתנה זה ובמשתנה התמ"ג לנפש מתוך חשש לתלות הדדית 
כיוון שחלקם היחסי של המבוגרים באוכלוסייה  נוסף על כך,  בין המשתנים המסבירים. 
מתואם גם עם תשתיות רפואיות, כגון הוצאות שוטפות על בריאות ומספר מיטות ל-1,000 
נפש, גם כאן אנחנו משתמשים בטעויות המחושבות של רגרסיה המודדת את השפעתם 
של התמ''ג לנפש, ההוצאות השוטפות על בריאות ומספר המיטות ל-1,000 נפש על חלקה 

היחסי של האוכלוסייה מעל גיל 6.65 

מדדים כלליים יותר של סוגי משטר, כמו Polity IV, לא תרמו למודל.  5
להרחבה ראו לוח נ'	 בנספח.  6
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הגורם השני הוא המיקום הגיאוגרפי, הנמדד כנקודת המרכז הגיאומטרי של כל מדינה 
מבחינת קו האורך וקו הרוחב. משתנה זה אמור לסייע בזיהוי הבדלים סביבתיים גולמיים 
הבדלים  שגם  מאוד  וייתכן  הארץ,  כדור  פני  על  הייחודי  ממיקומן  הנובעים  מדינות,  בין 

 7.)Pickrell & Reich, 2014( גנטיים, גם אם ברמה חלקית מאוד

לוח 1. משתנים מסבירים: סטטיסטיקה תיאורית

מספרשם המשתנה
תצפיות

שגיאת ממוצע
תקן

מקסימוםמינימום

 תמ"ג לנפש 2019 
)PPP באלפי דולרים(

9631.0422.7971.22113.94

 תמ"ג לנפש 2020 
)PPP באלפי דולרים(

9629.4622.1251.20110.26

 מספר מיטות אשפוז ל-1,000 נפש  
)2015–2019, הנתון האחרון(

963.162.390.3312.98

 הוצאות שוטפות על בריאות 
כאחוז מהתוצר, 2019 )באחוזים(

967.042.552.3216.89

חלקם של בני ובנות 65+ באוכלוסייה 
)באחוזים(

9611.916.6961.1628.00

9676.894.8862.4284.36תוחלת החיים בלידה )בשנים(

960.002.136-6.226.16איכות מערכת הבריאות

9610.0365.935-109.43177.97אורך גיאוגרפי )במעלות(

9626.3924.381-42.6364.76רוחב גיאוגרפי )במעלות(

960.220.4160.001.00שירות צבאי חובה )18 חודשים ויותר(

נשים בשלטון )אישה כיהנה לפחות 
שנה מאז שנת 2000(

960.270.4470.001.00

9648.5113.8123.2083.50מדד הביטחון הבריאותי

 World Bank; Nunn & Puga, 2012; Global Health Security Index, נתונים:   | טאוב  מרכז  שרברמן,  קיריל  מקור: 
.October 2019

על  )חלבונים בעלי תפקיד מכריע בבקרה  לציטוקינים  נוגדנים  ייחודי של  יש הטוענים שקידוד   7
תפקוד וריבוי תאים במערכת הדם ובמערכת החיסונית( וטעות בקידוד חלבונים באתרי היקשרות 
 .)Bastard et al., 2020( של נגיפים עשויים להגביר את הסיכון לחלות קשה במחלה ולמות ממנה
אחרים טוענים שאוכלוסיות שמקורן בדרום אסיה מוּעדות לחוות את המחלה בצורה קשה יותר 
משטחים  המצפים  רקמה  )תאי  האפיטליים  בתאים  תורשתי  כשל  בגלל  אחרות,  מאוכלוסיות 
חיצוניים של איברים בגוף ונמצאים בגבול בין הסביבה החיצונית לסביבה הפנימית( של הריאות 
ומערכת הנשימה בכלל, אשר גורמים להפרשה מוגברת של ליחה ולהתפרקות מהירה יותר של 
זוגות   –  discordant couples-ה תופעת  לבסוף,   .)Downes et al., 2021( נשימה  תאי  רקמת 
שחיים יחד ורק אחד מבני הזוג נדבק למרות מגע אינטימי ממושך – מחזקת את הטענה בדבר 

.)Castelli et al., 2021( השפעות הגנטיקה על תחלואה בכלל ועל חומרת התחלואה בפרט
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המודל המלא 
לנוכח ההבדלים בין מדינות באיכות הנתונים על שיעורי התחלואה והתמותה מהקורונה, 
באופן אידיאלי הניתוח היה צריך לכלול רק מדינות עם נתוני בריאות באיכות גבוהה )למשל, 
ואולם מאחר  ידי שימוש במדד איכות הנתונים הכללי של ארגון הבריאות העולמי(.  על 
שהגבלת הניתוח למדגם קטן ומשתנה של בדיקות מדי חודש8 הייתה מחלישה משמעותית 
את כוחו הסטטיסטי של המודל, נכללו במדגם רק מדינות  שיש עליהן הנתונים המופיעים 
בתרשים 2 לעיל. כתחליף למדד איכות הנתונים הכללי של ארגון הבריאות העולמי נעשה 
שימוש בנתונים על מספר מיטות האשפוז ל-1,000 נפש, וכך הוגבל המדגם ל-96 מדינות.

באמצעות  נעשתה  המודלים  אמידת  המוסבר,  המשתנה  של  לימין  הצידוד  בשל 
 רגרסיות ג'יני, המאפשרות להתגבר על הטיות הנובעות מחוסר סימטריה של ההתפלגות
הפחותים  הריבועים  בשיטת  ולא   9,)Yitzhaki & Schechtman, 2012; 2013( 

 .)OLS regression(
לבסוף, ערכם של המשתנים המסבירים נקבע על פי רוב ל-2019 לכל המאוחר, ואילו 
סדרת שכיחויות מקרי המוות מתחילה בחודש מרץ 2020 ומסתיימת במאי 2022. השימוש 
בנתוני העבר כמשתנים מסבירים ִאפשר למנוע השפעה הדדית בין ה-CFR לבין המשתנים 

האלה.

שלב ראשון: אמידת המדדים העקיפים 
לפני האמידה של המודל המלא היה צורך לבצע כמה אמידות עקיפות כדי להתמודד עם 
יפורטו תוצאות האמידה של המודלים  עזר. בהמשך  וליצור משתנה  בעיות מתודולוגיות 
למדידת איכות מערכת הבריאות והמאמץ הממשלתי, מספר המיטות ל-1,000 נפש וחלקה 

של אוכלוסיית בני ובנות 65+.10 
89% מהשונות  ברגרסיה של תוחלת החיים בלידה המשתנים הבלתי תלויים מסבירים 
הנצפית בין מדינות. לוח נ'2 בנספח מציג את רשימת 25 המדינות עם הטעויות המחושבות 
 25 ו-25 המדינות עם הטעויות המחושבות הנמוכות ביותר – כלומר את  הגדולות ביותר 

לפי ארגון הבריאות העולמי, מדיניות בדיקות "שקולה" היא 1–2 בדיקות חדשות בשבוע ל-1,000   8
2022 השתנה מאוד מספר  2020 ועד מאי  2 בדיקות. ממרץ  נפש, ומדיניות "הולמת" היא מעל 

המדינות שנקטו מדיניות בדיקות שקולה, ובפרט מדיניות הולמת. להרחבה ראו בנספח. 
להרחבה בנושא ראו בנספח.  9

לתוצאות מפורטות ראו לוח נ'	 בנספח.  10
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המדינות עם שירותי הבריאות באיכות הגבוהה ביותר ו-25 המדינות עם שירותי הבריאות 
באיכות הנמוכה ביותר. כצפוי, ישראל נמצאת ברשימה הראשונה.11

בין רגרסיות העזר האחרות בולט המודל של מספר בדיקות שבועיות חדשות ל-1,000 נפש. 
לנפש  התמ''ג  באמצעות  מוסברים  החדשות  השבועיות  הבדיקות  במספר  מהשונות   70%
לבדו. הממצאים מראים שככל שהמדינה עשירה יותר, כך מספר הבדיקות החדשות בשבוע 
ל-1,000 נפש היה גבוה יותר. גם כאן לישראל יש בממוצע ערך חיובי בטעויות המחושבות, 

דבר המעיד על מאמץ ממשלתי גדול מהצפוי בהינתן רמת התוצר לנפש במדינה. 

שלב שני: מודל ה-CFR על פני זמן
ממצאי הניתוח מצביעים על שתי תקופות עיקריות במהלך המגפה: תקופת ההסתגלות, בין 
מרץ 2020 לאוגוסט 2020 )שני הגלים הראשונים של המגפה(, ותקופת השגרה, מספטמבר 
2020 ועד סוף התקופה הנבחנת. לוח 2 מציג את תוצאות המודל בכל חודש, ממרץ 2020 
2022, על מנת לבחון את השתנות הקשרים בין המשתנים המסבירים השונים  ועד מאי 
לבין שיעור מקרי המוות על פני כל התקופה. חשוב לציין שיש הבדלים במידת ההסבר של 
המודל במהלך השנתיים האלה, אם כי לרוב כושר ההסבר היה גבוה יותר במהלך תקופת 
בעוד  ל-65%,  ירד מתחת  לא  המוסברת  חלקה של השונות   ,2021 נובמבר  מאז  השגרה. 
בתקופת ההסתגלות היא לא עלתה על 60%. ההבדלים הללו תואמים את צורות השיפועים 
המוות מסך המקרים המאומתים  בשיעור מקרי  המדינות  בין  מידת השונות   :1 בתרשים 

הלכה והצטמצמה עם הזמן. 
בתקופת ההסתגלות של המגפה )מרץ–אוגוסט 2020(, הקשר בין שיעור מקרי המוות 
לבין שני המשתנים הנחשבים לחשובים ביותר – תמ"ג לנפש ואיכות מערכת הבריאות – 
לא היה מובהק על פי רוב. פירוש הדבר הוא שבמדינות עשירות יותר עם הישגים טובים 
יותר במדדי בריאות הציבור, שיעור מקרי המוות מקורונה במאי וביוני 2020 לא היה נמוך 
יותר מאשר במדינות עניות או בעלות הישגים דלים בבריאות הציבור. רק ביולי ובאוגוסט 
התכנסות  לראות  ניתן  השגרה  תקופת  ותחילת  ההסתגלות  תקופת  סוף  לקראת   ,2020
למסלול הצפוי מבחינת המשתנים האלה: הם הלכו ונעשו מובהקים, וכך נשארו עד סוף 
התפשטות  של  הראשוני  הזעזוע  לאחר  שרק  לומר  אפשר  אחרות,  במילים   .2022 מאי 

וכלי דם באוכלוסייה או  ספציפית, המודל מצא כי עלייה של אחוז אחד בהימצאות מחלות לב   11
בהתאמה.  החיים,  בתוחלת  שנים  ו-0.2   1.2 של  ירידה  עם  מתואמת  לתזונה  שקשורות  מחלות 
לעומת זאת נמצא שכל עלייה של אחוז בהימצאות סוגי הסרטן השונים באוכלוסייה מתואמת 
זהו ממצא מפתיע מאוד, אולם ההסבר לכך  עם עלייה של 3.3 שנים בתוחלת החיים. לכאורה 
הוא פשוט: ככל שמאבחנים את מחלת הסרטן בשלב מוקדם יותר כך גדל שיעור החולים בסרטן 
באוכלוסייה, אבל גם שיעורי ההישרדות מהמחלה גדלים; לכן ניתן לומר שאבחון מוקדם תורם 
לעלייה בתוחלת החיים, ודבר זה מעיד בהכרח על מערכת בריאות טובה יותר. לתוצאות המלאות 

ראו לוח נ'	 בנספח. 
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הנגיף והכבדת העומסים על בתי החולים, החלה ההתמודדות של המדינות עם נגיף הקורונה 
להיות מושפעת מכמות המשאבים של המדינה ומאיכות מערכת הבריאות שלה.12 

הקשר בין שיעור מקרי המוות לבין שלושה מרכיבים אחרים של הון בריאותי – המאמץ 
65+ באוכלוסייה והמיקום הגיאוגרפי – גם הוא משתנה עם  הממשלתי, אחוז בני ובנות 
הזמן. המקדם של מדד הביטחון הבריאותי הגלובלי )GHSI( נמצא חיובי ומובהק מאפריל 
כלומר,  ההסתגלות.  תקופת  בסוף   ,2020 בקיץ  במיוחד  וגבוה   ,2021 נובמבר  ועד   2020
ככל שמדינה הייתה מדורגת גבוה יותר במדד הביטחון הבריאותי, כך היא הצליחה פחות 
לצמצם את ה-CFR עד סוף 2021. ממצא זה תואם את הביצועים הנמוכים מבחינת שיעורי 
 .)Abbey et al., 2020; Aitken et al., 2020( תחלואה ותמותה שדווחו בתחילת המגפה
זיהומית  ייתכן מאוד שבעת הבחינה של מוכנות המדינה להתמודד עם התפרצות מחלה 
לא הובאו בחשבון הקשיים הפוליטיים והחוקתיים שעשויים להתעורר בעת הניסיון ליישם 

צעדי מדיניות המגבילים את זכויות הפרט, כגון חופש תנועה וחופש התכנסות. 
למאמץ של המדינה להתמודד עם המגפה – כפי שהתבטא במספר הבדיקות השבועיות 
החדשות ל-1,000 נפש – יש קשר שלילי ומובהק עם ה-CFR במרבית חודשי המגפה. כלומר, 
ככל שמספר הבדיקות היה גדול יותר, כך ה-CFR היה נמוך יותר. בשל קושי מתודולוגי לא 
ניתן לאשש או להפריך את הקשר בין מספר הבדיקות לבין מספר המאומתים, אבל הסבר 
אפשרי ישיר למדי הוא שמספר גדול של בדיקות מאפשר לאתר חולים מאומתים בשלבים 

מוקדמים יותר, ובכך למנוע הידרדרות של המחלה ואף מוות.	1 
בכיוון  היה  65+ באוכלוסייה  ובנות  בני  ובין חלקם של  בין שיעור מקרי המוות  הקשר 
חיובי, כצפוי, אך הוא לא היה מובהק סטטיסטית בשום שלב. ייתכן שמשתנים מסבירים 
אחרים, שחלקם של המבוגרים באוכלוסייה מתואם איתם )ראו לוח 2 להלן(, מחלישים את 

הקשר של משתנה זה עם שיעור מקרי המוות מקורונה.
 ,CFR-לבסוף, במהלך המגפה היה קשר שלילי קשר בין מקדם האורך הגיאוגרפי ובין ה
והוא היה מובהק עד דצמבר 2021, ובחודשים הראשונים של המגפה גם הקשר בין מקדם 
 CFR היה שלילי ומובהק. חיבור של שני ממצאים אלו מצביע על CFR-הרוחב הגיאוגרפי ל
נמוך יותר ברביע הדרום-מזרחי של כדור הארץ – אזור המזרח הרחוק ואוקיאניה. העובדה 
שרק מקדם האורך הגיאוגרפי נשאר שלילי ומובהק עד דצמבר 2021 מצביעה על הצלחתן 
היחסית של מדינות דרום מזרח אסיה, אוסטרליה וניו זילנד בהתמודדות עם המגפה, בעיקר 

בהשוואה למדינות בחצי המערבי של כדור הארץ )ובפרט מדינות דרום אמריקה(.

לניתוח התרומה להסבר השונות ראו בנספח.  12
להרחבה על מדיניות הבדיקות ראו בנספח.  1	
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אשר למשתנה ההנהגה הנשית, שאמור לפקח על תרבות פוליטית או להצביע על סיכוי 
ומובהק  יש מתאם שלילי  כי  נמצא  נמוך,  ציבורי  סיכון  יותר לקבל החלטות בעלות  גדול 
בינו ובין ה-CFR לאורך כל חודשי המגפה. כלומר, במדינות שבהן אישה כיהנה בתפקיד 
ב-20 השנים האחרונות היה שיעור מקרי המוות  הפוליטי הרם ביותר לפחות שנה אחת 
נמוך יותר, בייחוד בתקופת ההסתגלות אבל גם בתקופת השגרה. למעשה, זהו המשתנה 
שנבדקו.  החודשים   25 כל  לאורך  מובהק   CFR-ה לבין  בינו  שהמתאם  במודל  היחיד 

ממצא דומה עלה במחקר מקביל על שיעורי תחלואה ותמותה )וינרב, בהכנה(. 
בשונה מהנהגה נשית, המתאם שנמצא בין שירות צבאי חובה 	1 לבין ה-CFR היה מוגבל 
ומובהק,  שלילי  היה  המתאם   )2020 )אביב–קיץ  ההסתגלות  תקופת  במהלך  רק  יותר: 
ובתקופת השגרה הקשר נעשה חיובי אבל לא מובהק סטטיסטית. כלומר, מדינות שבהן 
קיים שירות צבאי חובה התאפיינו בשיעור מקרי מוות נמוך יותר דווקא בתחילת המגפה, 
ואילו בתקופת השגרה לא היה להן יתרון משמעותי על פני מדינות אחרות. ממצא זה מחזק 
יותר עם מצבי חירום רפואיים ומצבי  את ההשערה שגיוס חובה מאפשר להתמודד טוב 

חירום בכלל. 
 

	1  שירות צבאי חובה של 18 חודשים ויותר.
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 תמ"ג לנפש 
2020–2019

)באלפי דולרים 
)PPP

רוחב גיאוגרפי 
)מעלות(

אורך גיאוגרפי 
)מעלות(

איכות מערכת 
הבריאות: 

תוחלת חיים 
בלידה )טעויות 

מחושבות(

מוכנות להתמודד 
עם התפרצות 

מחלה זיהומית 
)GHSI(

מאמץ ממשלתי: 
מספר הבדיקות 

השבועיות החדשות 
ל-1,000 נפש 

)טעויות מחושבות(

חלקם של בני 
ובנות 65+ 

באוכלוסייה 
)טעויות מחושבות 
ממשוואות העזר(

תרבות גיוס חובה
פוליטית: נשים 

בשלטון

מספר חותך
תצפיות

GR^2 מתאם 
)GR^2(

0.365	8***5.60*0.01-0.01-0.330.030.370.090.11-1.84-***0.08-מרץ 2020

2.34950.386**2.17-**0.120.01-1.80-**0.100.10-***0.02-0.03**0.05-אפריל

0.01950.468-***2.33-***0.110.08-2.12-***0.060.12-***0.030.0388-0.02-מאי

0.5950.552-***2.42-***0.10-1.85*0.13-***0.190.13-***0.02-**0.030.03-יוני

0.45960.581-***2.23-**0.080.13-1.48-***0.12*0.25-***0.01-*0.030.02-יולי

0.17960.466-***1.94-*0.060.14-0.93-***0.10**0.27-**0.01-0.01**0.03-אוגוסט

0.75960.389***0.020.09-0.50-1.44-***0.08**0.23-***0.002-0.01-***0.04-ספטמבר

960.461***1.79***0.040.02-1.07*0.03-***0.05**0.20-**0.01-0.01-***0.04-אוקטובר

960.542***2.11***0.030.16-0.92*0.03-**0.04**0.19-**0.01-0.01-***0.04-נובמבר

960.524***1.93**0.030.15-0.78**0.03-**0.04**0.18-**0.004-0.006-***0.04-דצמבר

960.557***1.68**0.0040.17-0.72**0.02-**0.04***0.20-**0.001-0.005-***0.05-ינואר 2021

960.560***1.66**0.0050.12-0.72*0.008-**0.04***0.23-*0.002-0.005-***0.05-פברואר

960.587***1.66**0.0020.14-0.72*0.006-**0.04***0.22-**0.001-0.005-***0.05-מרץ

960.619***1.74**0.010.19-0.71**0.007-**0.04***0.23-**0.001-0.005-***0.05-אפריל

לוח 2. תוצאות מודל שיעור מקרי המוות מסך המקרים המאומתים בסוף כל חודש, מרץ 2020 עד מאי 2022



 תמ"ג לנפש 
2020–2019

)באלפי דולרים 
)PPP

רוחב גיאוגרפי 
)מעלות(

אורך גיאוגרפי 
)מעלות(

איכות מערכת 
הבריאות: 

תוחלת חיים 
בלידה )טעויות 

מחושבות(

מוכנות להתמודד 
עם התפרצות 

מחלה זיהומית 
)GHSI(

מאמץ ממשלתי: 
מספר הבדיקות 

השבועיות החדשות 
ל-1,000 נפש 

)טעויות מחושבות(

חלקם של בני 
ובנות 65+ 

באוכלוסייה 
)טעויות מחושבות 
ממשוואות העזר(

תרבות גיוס חובה
פוליטית: נשים 

בשלטון

מספר חותך
תצפיות

GR^2 מתאם 
)GR^2(

960.612***1.88**0.020.23-0.74**0.008-**0.04***0.21-**0.001-0.005-***0.05-מאי

960.599***1.91**0.0080.21-0.78*0.009-**0.04**0.20-**0.002-0.005-***0.045-יוני

960.630***2.05**0.010.22-0.79*0.009-**0.04***0.21-**0.005-0.005-***0.05-יולי

960.624***2.08**0.0090.27-0.72**0.01-**0.04***0.20-*0.004-0.004-***0.05-אוגוסט

960.630***2.18**0.020.30-0.74**0.009-**0.03***0.004-0.004-0.21-***0.05-ספטמבר

960.637***2.30**0.020.34-0.76**0.01-*0.03***0.20-*0.005-0.004-***0.05-אוקטובר

960.658***2.42**0.020.32-0.74**0.007-*0.03***0.20-*0.005-0.004-***0.05-נובמבר

960.661***2.52**0.020.34-0.70**0.02-0.006***0.20-*0.005-0.004-***0.05-דצמבר

2.33960.676*0.010.39-0.51**0.01-0.004***0.003-0.002-0.18-***0.04-ינואר 2022

960.679***2.39**0.0090.31-0.51*0.01-0.003***0.003-0.002-0.17-***0.04-פברואר

960.721***2.52**0.020.36-0.48*0.006-0.003***0.004-0.002-0.19-***0.04-מרץ

960.711***2.51*0.005-0.0060.010.35-0.45***0.18-*0.004-0.003-***0.04-אפריל

960.699***2.44*0.007-0.0050.010.30-0.45**0.19-*0.004-0.003-***0.04-מאי

.***p > 0.01 ;**p > 0.05  ;*p  רמת מובהקות: 0.10 <
 ;Our World in Data, Johns Hopkins University; World Bank; Nunn & Puga, 2012; Global Health Security Index, October 2019 :מקור: קיריל שרברמן, מרכז טאוב | נתונים 

Global Burden of Diseases, 2019

לוח 2 )המשך(. תוצאות מודל שיעור מקרי המוות מסך המקרים המאומתים בסוף כל חודש, מרץ 2020 עד מאי 2022

https://reliefweb.int/report/world/global-health-security-ghs-index-october-2019
https://ghdx.healthdata.org/
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כמה חרגה ישראל מהצפוי במהלך המגפה?
כדי לבחון את ביצועיה של ישראל במהלך המגפה עלינו להבחין בין התוצאות שנובעות 
והתמ"ג לנפש לבין  ממאפיינים כמו מבנה הגילים באוכלוסייה, איכות מערכת הבריאות 
היחסי  הפער  את  מציג   	 תרשים  למודל.  מחוץ  גורמים  ידי  על  שמוסברות  התוצאות 
המחושב בין שיעור מקרי המוות בישראל בפועל לבין השיעור המנובא. תוצאת החישוב 
לשאלה  תשובה  לתת  יכולה  היא  אבל  במודל,  המשתנים  באמצעות  להסבר  ניתנת  אינה 

שנשאלה לעיל: כמה חרגה ישראל מהצפוי במהלך המגפה?
בין  הפער  המגפה  חודשי  כל  לאורך  לטובה.  הפתיעה  שישראל  לומר  ניתן  הכול  בסך 
ה-CFR בפועל ל-CFR שחזה המודל היה שלילי. חשוב לזכור שהפער המחושב הוא יחסי 

ותלוי בביצועים של עוד 95 מדינות.

תרשים 3. הפער בין שיעור מקרי המוות בישראל בפועל לבין השיעור המנובא, 
במונחי שגיאות תקן 
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 World Bank; Nunn & Puga, 2012; Global Health Security Index, נתונים:   | טאוב  מרכז  שרברמן,  קיריל  מקור: 
.October 2019; Global Burden of Diseases, 2019
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סיכום
של   )CFR( המאומתים  המקרים  מסך  המוות  מקרי  בשיעור  השונות  את  ניתח  זה  מחקר 
הדבקה בנגיף הקורונה במשך שנתיים, ממרץ 2020 עד מרץ 2022, בישראל ומתוך השוואה 
למדינות אחרות בעולם. במודל שנבנה לצורך כך נעשה שימוש במגוון משתנים מסבירים, 
חלקם ישירים כגון תמ"ג לנפש, מדד הביטחון הבריאותי, מיקום גיאוגרפי, נשים בשלטון 
וגיוס חובה, וחלקם עקיפים – איכות מערכת הבריאות והמאמץ הממשלתי. לפי תוצאות 
המודל אפשר לחלק את משך המגפה לשתי תקופות: ממרץ 2020 עד אוגוסט 2020 – 
"תקופת ההסתגלות", שבה ה-CFR בכל העולם היה גבוה מאוד; ומספטמבר 2020 ועד מאי 
2022 – "תקופת השגרה", שבה ירד ה-CFR והתייצב על רמה ייחודית לכל מדינה ומדינה. 

נשים  חובה,  גיוס  הם  נמוך   CFR עם  מתואמים  שהיו  המשתנים  ההסתגלות,  בתקופת 
כנראה  ִאפשר  במדינה  צבאי  לשירות  חובה  גיוס  של  קיומו  גיאוגרפי.  ומיקום  בשלטון 
להשתמש בעתודות כוח אדם מאומן ומיומן יחסית לצורך ההתמודדות עם מצב החירום 
עם  הכללית  האוכלוסייה  של  יותר  טוב  פעולה  לשיתוף  תרם  גם  שהוא  וייתכן  הרפואי, 
המדיניות המגבילה שננקטה. לנשים בעמדות בכירות בשלטון, לפי הספרות המחקרית, יש 
ככל הנראה נטייה לקבל החלטות בעלות סיכון ציבורי נמוך יותר מאשר עמיתיהן הגברים, 
ואכן, המתאם בין אישה שכיהנה ב-20 השנים שקדמו ל-2020 בתפקיד הפוליטי הבכיר 
היחיד  המשתנה  הוא  בשלטון  נשים  למעשה  ומובהק.  שלילי  נמצא   CFR-ה ובין  ביותר 
שהמתאם שלו היה מובהק סטטיסטית לאורך כל תקופת המגפה, אף שבתקופה השנייה 
 CFR-הוא נחלש. לבסוף, נמצא מתאם מובהק בין מיקומה הגיאוגרפי של המדינה ובין ה
שנקטו  מבחוץ  לכניסה  הגבולות  סגירת  מדיניות  בגלל  הנראה  ככל  הראשונה,  בתקופה 
מדינות רבות. במדינות דרום מזרח אסיה ואוקיאניה נרשם CFR נמוך יותר. כמו משתנים 

אחרים, גם הקשר של משתנה המיקום הגיאוגרפי עם ה-CFR נחלש בתקופת השגרה.
בתקופת השגרה, המתאם בין ה-CFR לבין התמ"ג לנפש והמתאם בינו לבין איכות מערכת 
הבריאות היו שליליים ומובהקים סטטיסטית. משמעות היא שלאחר שוך הבהלה הראשונית 
מהתפרצות המחלה, מדינה היטיבה להתמודד עם הטיפול בחולים מאומתים ככל שהיו לה 
יותר משאבים וככל שמערכת הבריאות שלה הייתה איכותית יותר )במונחים של תוספת 
שנות תוחלת חיים, שאינה מוסברת באמצעות תפוצת מחלות כרוניות או משאבים שהיו 
כי משתנים שהיה להם מתאם מובהק  עולה מהניתוח  עוד  למדינה לפני פרוץ המגפה(. 

סטטיסטית עם ה-CFR בתקופת ההסתגלות איבדו ממובהקותם הסטטיסטית. 

מגפת הקורונה: שיעור מקרי המוות מסך החולים המאומתים
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בכל  המגפה  תקופת  לאורך  הבריאות  מערכת  שביצועי  אפוא  עולה  המחקר  מממצאי 
פרוץ המגפה  לפני  ברשותה  הושפעו מכמות המשאבים הכלכליים שהיו  ומדינה  מדינה 
ומאיכות מערכת הבריאות שלה. לפיכך, כדי להיטיב להתמודד עם מצבי חירום רפואיים 
ומצבי חירום בכלל, על המדינות לקדם השקעה במערכת בריאות טובה ואיכותית כחלק 

ממדיניות צמיחה בת קיימא. 
בישראל היה שיעור מקרי המוות מסך החולים המאומתים נמוך מהצפוי. מאחר שהמודל 
הביא בחשבון גם את מספר הבדיקות החדשות ל-1,000 נפש וגם את התמ"ג לנפש, לא 
ניתן לזקוף את התוצאות הטובות של ישראל לזכות המספר הגדול יחסית של בדיקות או 
ניצבו בפני המגפה  לזכות שגשוגה הכלכלי לפני המגפה. צוותי הרפואה בישראל, אשר 
כחומה של מגן אנושי, פעמים רבות תוך סיכון והקרבה עצמית, הם הם הגיבורים האמיתיים 

של הקורונה, והצלחתה של ישראל בהתמודדות עימה שייכת בעיקר להם. 
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נספח
תרשים נ'1. שיעור מקרי המוות מסך המקרים המאומתים, מדינות נבחרות
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אוסטרליה דנמרק איסלנד
ישראל ניו זילנד נורווגיה
קטאר קוריאה הדרומית איחוד האמירויות

Our World in Data, Johns Hopkins University :מקור: קיריל שרברמן, מרכז טאוב | נתונים

מדיניות בדיקות 
לפי קווים מנחים שפרסם ארגון הבריאות העולמי בקיץ WHO, 2020( 2020(, הגדרתה של 
מדיניות הבדיקות נקבעת על פי מספר הבדיקות השבועיות החדשות ל-1,000 נפש: כאשר 
מספר זה נמוך מ-1, המדיניות מוגדרת מוגבלת; כאשר הוא בתחום שבין 1 ל-2 המדיניות 
ויותר –   2 שקולה; וכשמספר הבדיקות השבועיות החדשות ל-1,000 נפש הוא  מוגדרת 
המדיניות מוגדרת הולמת. בחינה של נתוני הבדיקות השבועיות העלתה שיש קבוצה של 
מדינות שבהן מספר הבדיקות השבועיות החדשות ל-1,000 נפש הייתה גבוהה מ-5, וברבות 
מהן אף גבוהה באופן משמעותי. בקבוצת מדינות זו הוגדרה המדיניות כמיטבית. נדגיש 
כי הגדרה זו אינה הגדרה של ארגון הבריאות העולמי והיא אינה מופיעה בקווים המנחים 

שפרסם. 
מיפוי של כל 96 המדינות והטריטוריות במדגם מחודש מרץ 2020 ועד נובמבר 2021 
מראה שמספר המדינות שמדיניות הבדיקות בהן הגיעה לרמה מיטבית היה נמוך יחסית 
המדינות  קבוצת   2021 בינואר   .2020 שנת  כל  במשך  בהדרגה  ועלה  המגפה  בתחילת 
הזאת כבר הייתה הגדולה ביותר, וירידה במספרן החלה רק בחודש פברואר 2022, תקופה 
שתואמת את סיומו של גל האומיקרון. מספר המדינות שניהלו מדיניות בדיקות הולמת 
נותר קבוע למדי לאורך זמן, וכך גם מספר המדינות שנקטו מדיניות שקולה, מוגבלת או 
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אחרת. נוכח עלותן הגבוהה של הבדיקות – מחירה של בדיקת PCR אחת הוא כ-15–60 
דולר – וכפי שמראים הנתונים, ניתן להניח ברמה גבוהה למדי של ודאות שיש קשר הדוק 
בין מדיניות הבדיקות במדינה לבין התמ"ג לנפש. כדי להימנע מהטיה שמקורה במתאם 
בין משתנים מסבירים אלו במודל הסופי, השתמשנו בטעויות המחושבות של הרגרסיה 

המסבירה את מספר הבדיקות השבועיות ל-1,000 נפש באמצעות תמ"ג לנפש.

תרשים נ'2. מספר המדינות לפי מדיניות הבדיקות, מרץ 2020 עד מאי 2022 

0

10

20

30

40

50

60

ץ 
מר

20
20 ל  

רי
אפ אי 

מ

ני  
יו

לי  
יו

ט  
וס

וג
א

ר  
מב

פט
ס

ר  
וב

קט
או

ר 
מב

וב
נ

ר 
מב

דצ

ר 
וא

ינ
20

21 ר 
וא

בר
פ

ץ 
מר

ל  
רי

אפ אי 
מ

ני  
יו

לי  
יו

ט  
וס

וג
א

ר  
מב

פט
ס

ר  
וב

קט
או

ר 
מב

וב
נ

ר 
מב

דצ

ר 
וא

ינ
20

22 ר 
וא

בר
פ

ץ 
מר

ל  
רי

אפ אי
מ

ללא בדיקות עד בדיקה אחת בדיקות 2–1 בדיקות 5–2 בדיקות ויותר 5

מדינות מספר

Our World in Data, Johns Hopkins University :מקור: קיריל שרברמן, מרכז טאוב | נתונים

מיפוי ה-CFR לפי מדיניות הבדיקות )תרשים נ'	( מצביע על מגמת ירידה ב-CFR על פני 
זמן, ללא קשר למדיניות. כפי שהראו תוצאות המודל, המאמץ הממשלתי – כלומר הטעות 
המחושבת מהרגרסיה המסבירה את מספר הבדיקות השבועיות החדשות ל-1,000 נפש 
בעיקר  סטטיסטית  מובהק  הוא  אבל   ,CFR-ה את  מקטין  אכן   – לנפש  תמ"ג  באמצעות 
הגיע לשיאו.  בתקופה השנייה של המגפה, כשמספר המדינות שנקטו מדיניות מיטבית 
 CFR-ה את  משמעותית  להקטין  כדי  ולכן  למדי,  קטן  עצמו  הקשר  מקדם  כך,  על  נוסף 
נדרש לבצע מספר גדול מאוד של בדיקות. לדוגמה, בחודש אוקטובר 2020, כדי להקטין 
את ה-CFR באחוז אחד נדרש לבצע בממוצע 		 בדיקות שבועיות חדשות ל-1,000 נפש 
הבדיקות  מספר  היה  האלה  המדינות   96 מתוך  בשבע  רק  במדגם.  שהשתתפו  במדינות 
 CFR-ה יותר. כלומר, מספר המדינות שהצליחו להקטין משמעותית את  גדול  השבועיות 
באמצעות הגדלה ניכרת של מספר הבדיקות היה קטן יחסית; הסיבה העיקרית להקטנת 

דוח מצב המדינה: חברה, כלכלה ומדיניות 2022



39

מכך  אלא  שנערכו  בדיקות  של  הגדול  המספר  מן  נובעת  לא  מקורונה  התמותה  שיעורי 
הסיכון  את  להקטין  ניתן  מתאים  טיפול  באמצעות  שבו  מוקדם,  בשלב  אותרו  שהחולים 

להידרדרות ואף למוות. 

תרשים נ'3. שיעור מקרי המוות מסך המקרים המאומתים, לפי מדיניות הבדיקות,
מרץ 2020 עד מאי 2022
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ללא בדיקות עד בדיקה אחת בדיקות 2–1 בדיקות 5–2 בדיקות ויותר 5

Our World in Data, Johns Hopkins University :מקור: קיריל שרברמן, מרכז טאוב | נתונים

תרומת המשתנים להסבר השונות 
על מנת לנתח את מידת ההסבר של המשתנים במודל לאורך המגפה, חושבו מתאמי הסבר 
לבחירה  העיקרית  הסיבה  הפחותים.  הריבועים  שיטת  באמצעות   )partial R2( חלקיים 
נעוצה בקושי לפרש את התוצאות  ג'יני  רגרסיות  ולא על  זו  בניתוח המתבסס על שיטה 
המתקבלות בשיטת רגרסיות ג'יני. יש לציין כי אף שהממצאים שעולים מניתוח בשיטת 
הריבועים הפחותים הם חלקיים בהשוואה לממצאים שעולים מניתוח באמצעות רגרסיות 

ג'יני, המגמות העיקריות שעולות בשתי השיטות דומות.15 

.Yitzhaki & Schechtman, 2013 להשוואה בין שיטת הריבועים הפחותים לרגרסיות ג'יני ראו  15
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העומדים  המשאבים  כמות  הם  המודל  של  החשובים  המשתנים  לעיל,  שנאמר  כפי 
לרשות המדינה )תמ"ג לנפש( ואיכותה של מערכת הבריאות. תרשים נ'	 בהמשך מראה 
2020( עמד כושר ההסבר של התמ"ג  שבתקופה הראשונה של המגפה )מאי–אוקטובר 
לנפש על כ-0.3% בלבד מסך השונות, ואילו מתחילת התקופה השנייה ועד סופה עלה כושר 
ההסבר של משתנה זה ל-14.7% מסך השונות בנובמבר 2020 והגיע עד 1%	 בחודש מאי 
2022. מגמה דומה של שיפור בכושר ההסבר נצפתה במשתנה איכות מערכת הבריאות: 
0.2% במאי 2020, 4.8% בנובמבר 2020, ואז עלייה לרמה של 7.1% מסך השונות במרץ 

2022 ו-8.5% במאי 2022. 
המשתנה שכושר ההסבר שלו ירד עם הזמן הוא גיוס החובה. במאי 2020 הסביר משתנה 
גיוס החובה כ-5.3% מסך השונות בשיעור מקרי המוות, אבל כבר מתחילת התקופה השנייה 
 2020 בנובמבר  מהשונות   0.6%( נעלם  שכמעט  עד  שלו  ההסבר  כושר  משמעותית  ירד 
ו-0.8% במאי 2022(. ממצא זה תומך במסקנה שהמשתנה המוסדי גיוס חובה לצבא תרם 

להורדת ה-CFR בתקופת ההסתגלות, ואילו בתקופת השגרה הוא לא השפיע.
משתנה נוסף שתרם להסבר השונות הוא מדד הביטחון הבריאותי הגלובלי )GHSI(. במאי 
2020 עמד כושר ההסבר שלו על 11% מסך השונות ובנובמבר 2020 הוא ירד ל-0.9%, אבל 
2021 עלה כושר ההסבר שלו  לקראת סוף תקופת הניתוח הוא חזר להשפיע: בנובמבר 

ל-6.3% ובמאי 2022 הוא אף הגיע לרמה של 15.6% מסך השונות. 
וכושר  הסתגלות  בתקופת  מאוד  משמעותיים  היו  גיאוגרפי  ורוחב  אורך  של  משתנים 
הסביר 5.8%  הגיאוגרפי  הרוחב   2020 במאי  השגרה.  בתקופת  מעט  ירד  שלהם  ההסבר 
מהשונות והאורך הגיאוגרפי הסביר 8.8%. בחודש מאי 2022 כושר ההסבר של משתנים 
ובעיתוי  בתיירות  טמון  זו  לתוצאה  אפשרי  הסבר  בהתאמה.  ו-7.8%,  כ-8%  על  עמד  אלו 
מסגירת  להימנע  נטו  תיירות  על  נסמך  מכלכלתן  גדול  שחלק  מדינות  הגבולות.  סגירת 
הגבולות כי חששו לפגוע בענף כלכלי חשוב. כתוצאה מכך תפוצת הנגיף הייתה מהירה 
לעלייה בשיעור  דבר  ובסופו של  הבריאות,  על מערכת  העומסים  להכבדת  והביאה  יותר 
מקרי המוות במדינה. הסבר אפשרי נוסף הוא ביצועים טובים בהרבה של מדינות מזרח 
קודם  ניסיון  בגלל  הן  הארץ,  כדור  של  המערבי  בחצי  מדינות  לעומת  ואוקיאניה  אסיה 
במגפת ה-SARS ב-	200 והן בגלל יכולת טובה יותר לאכוף מדיניות מגבילה במדינות אלו 

לעומת מדינות בחצי המערבי של כדור הארץ.
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 תרשים נ'4. פילוח השונות של שיעור מקרי המוות, לפי כושר ההסבר 
של המשתנים במודל

 ;Global Health Security Index, October 2019 :מקור: קיריל שרברמן, מרכז טאוב | נתונים
 Global Burden of Diseases, 2019; Nunn & Puga, 2012; World Bank
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0.1%

3.9%
1.3%

8.0%
7.8%

55.0%
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1.1%
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0.6%
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0.1%
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7.5%64.9%

15.7%

5.3%
1.1%

0.6%
0.2%
2.1%

0.2%2.5%

8.2%
65.9%

25.1%

5.5%

6.3%
0.7%

0.3%
2.8%

0.0%

5.7%
7.9%

59.3%

30.7%

7.1%

14.4%

0.2%
0.4%

2.8%0.1%

6.8%6.2%

54.7%

2020נובמבר 2020מאי 

2021נובמבר   2021מאי 

2022מאי 2022מרץ 

ג לנפש"תמ איכות מערכת הבריאות מדד ביטחון בריאותי שירות צבאי חובה מאמץ ממשלתי

נשים בשלטון )טעויות מחושבות ממשוואות העזר+ )65גיל  קו רוחב גיאוגרפי קו אורך גיאוגרפי לא מוסבר
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לוח נ'1. מבחן התפלגות נורמלית: תוחלת החיים בלידה ושיעור מקרי המוות מסך 
המקרים המאומתים

Joint test

מסםר 
תצפיות

 Pr
)skewness(

Pr
)kurtosis(

Adjusted 
chi2 )2(

Prob >
 chi2

960.00490.50987.550.0229תוחלת החיים בלידה

שיעור מקרי המוות
0053.380	8מרץ 2020

9500.01720.320אפריל

9500.114116.680.0002מאי

9500.012323.130יוני

9600.001629.310יולי

9600.002127.800אוגוסט

9600.001328.120ספטמבר

9600.000133.450אוקטובר

960038.880נובמבר

960038.640דצמבר

960038.780ינואר 2021

960042.030פברואר

960044.770מרץ

960046.920אפריל

960047.260מאי

960047.090יוני

960042.680יולי

960040.320אוגוסט

960040.090ספטמבר

 World Bank; Global Burden of Diseases, 2019; Our World in Data, :מקור: קיריל שרברמן, מרכז טאוב | נתונים
Johns Hopkins University
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לוח נ'2. איכות מערכת הבריאות: 25 המדינות שבראש הדירוג ו-25 המדינות 
שבתחתית הדירוג 

 25 המדינות עם שירותי בריאות 
ברמה הגבוהה ביותר

 25 המדינות עם שירותי בריאות 
ברמה הנמוכה ביותר

1.41-רומניה6.16מרוקו

1.44-גויאנה4.53אומן

1.63-עיראק3.96שוודיה

1.71-ליטא3.94איראן

1.82-לטביה3.76בנגלדש

1.82-בולגריה3.53בליז

1.83-ערב הסעודית3.25סרי לנקה

1.90-מקסיקו2.99קוסטה ריקה

1.98-קנדה2.90הודו

1.99-הונגריה2.80סלובניה

2.01-איי בהאמה2.50יפן

2.05-אירלנד2.41ספרד

2.12-בוליביה2.33מלזיה

2.13-לוקסמבורג2.24איטליה

2.23-ארה"ב2.14איחוד האמיריות
2.48-גרמניה2.00טוניסיה

2.51-מיאנמר1.81סינגפור

2.76-אל סלבדור1.76צ'ילה

2.95-ברוניי דרוסלאם1.74מלטה

2.96-ניו זילנד1.68נורווגיה

3.40-סודן1.64ישראל

3.72-פיג'י1.61אנטיגואה וברבודה

4.44-הרפובליקות של רוסיה1.56ג'יבוטי

5.06-אפגניסטן1.54פרו

6.22-ניז'ר1.53איסלנד

World Bank; Global Burden of Diseases, 2019 :מקור: קיריל שרברמן, מרכז טאוב | נתונים
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לוח נ'3. רגרסיות שלב ראשון
תוחלת החיים 

בלידה 
)איכות מערכת 

הבריאות(

מספר בדיקות 
שבועיות 
חדשות 

ל-1,000 נפש 
)המאמץ 

הממשלתי(

מספר מיטות 
אשפוז 

ל-1,000 
נפש

חלקם של בני 
ובנות 65+ 
באוכלוסייה

)PPP 0.106***0.039***0.577***0.577תמ"ג לנפש, 2019 )באלפי דולרים***

הוצאות שוטפות על בריאות כאחוז מהתוצר, 
2019 )אחוזים(

0.246**1.461***

 מספר מיטות אשפוז ל-1,000 נפש 
)טעות מחושבת(

0.49**1.847***

 הימצאות מחלות לב וכלי דם 
)אחוז מהאוכלוסייה, מתוקנן למבנה הגילים(

-1.20***

הימצאות מחלות נשימתיות )אחוז 
מהאוכלוסייה, מתוקנן למבנה הגילים(

0.03

 הימצאות סוכרת )אחוז מהאוכלוסייה, 
מתוקנן למבנה הגילים(

0.04

 הימצאות מחלות במערכת העיכול 
)אחוז מהאוכלוסייה, מתוקנן למבנה הגילים(

0.20*

אלימות )אחוז מהאוכלוסייה, מתוקנן למבנה 
הגילים(

0.23

 הימצאות מחלות נשימתיות 
)אחוז מהאוכלוסייה, מתוקנן למבנה הגילים(

0.14

 הימצאות מחלות הקשורות לבעיות תזונה 
)אחוז מהאוכלוסייה, מתוקנן למבנה הגילים(

-0.23***

 הימצאות מחלות סרטן למיניהן 
)אחוז מהאוכלוסייה, מתוקנן למבנה הגילים(

3.34***

0.02-רוחב גיאוגרפי )מעלות(

0.01אורך גיאורגרפי )מעלות(

*0.229-1.667*2.153-***69.12קבוע

N96979696

R20.89110.70220.30470.7868

.***p > 0.01 ;**p > 0.05 ;*p  רמת מובהקות: 0.10 <
World Bank; Global Burden of Diseases, 2019 :מקור: קיריל שרברמן, מרכז טאוב | נתונים
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