
 מדינת ישראל 

 תתקשורהודעה ל
 6521340-02פקס:   info@cbs.gov.ilדוא"ל:   www.cbs.gov.ilאתר:  

 תחום בריאות –ה נעמה רותם כתב
 02-6592666 'בטל למרכז למידע סטטיסטילפנות  אלקבלת הסברים נ

______________________________________________________________________________________ 

 ףתש"י"ד באלול, ירושלים, 
 2020בספטמבר,  3

274/2020 

 ?הקורונהבזמן תמותה בישראל האם קיימת עלייה בסך ה

Has the Coronavirus Pandemic increased the total mortality in Israel?  

לא ניתן להצביע על תמותה עודפת משמעותית  , יולי-ובפרט בחודשים מרץ סוף יולי עד , 2020בשנת 

בחלקם מתוך סך הנפטרים. בחודשים ה יהעליקורונה ונגיף בישראל, למרות העלייה במספר הנפטרים מ

יולי, -ל השנה התמותה הייתה נמוכה במיוחד, אך מתחילת המגפה ובמיוחד בחודשים אפרילהראשונים ש

)ראו  מחישוב סטטיסטי של תמותה עודפתהתמותה דומה לשנים קודמות, עם תנודתיות בין השבועות. 

 19,000נפטרים מתוך  300-יולי הוא כ-לפי שבועות נמצא כי עודף התמותה בחודשים מרץ הסבר בהמשך(

 נפטרים באותה תקופה.

נפטרו באותם חודשים  2019בשנת  1.תושבים 27,500עד סוף חודש יולי נפטרו בישראל  2020מתחילת 

 2020-היה בבחשבון את גודל האוכלוסייה,  המביאהגולמי,  תמותהשיעור ה האלה בחודשים תושבים. 27,550

 2020בהשוואה של החודשים מרץ עד יולי  ., בהתאמה3.1לעומת  1,000-ל 3.0 – 2019-ממעט יותר נמוך 

  .כמעט זהההיה שיעור התמותה  2019לעומת 

 2020-2017יולי -ינואר ,, לפי חודשגולמי שיעור תמותה - 1תרשים 

 

                                                           
 רשות האוכלוסין וההגירה, מרשם האוכלוסין. –מקור נתוני הפטירות  1
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 19,000-. מתוך כאחרות רבות בישראל היא נמוכה יחסית למדינות (COVID-19) קורונהנגיף תמותה מה

)לפי נתוני משרד  נהונגיף קורמנפטרו ישירות ( 3%-אנשים )כ 570-כ ,יולי-בחודשים מרץנפטרים בישראל 

האם מאז הופעתה בישראל בחודש מרץ, גרמה המגפה לתמותה השאלה נשאלת ואולם, . הבריאות(

תמותה של תוספת ב בהשוואה לשנים קודמות מעבר לצפוי סך הכל תמותהכלומר, "עודפת" בישראל? 

 הימנעותמ ,בזמן קורונה שאינם מזוהים, ממחלות אחרות שלא טופלונגיף ממקרי  ,למשל ,שיכולה להיגרם

 דווח על אנגליה, ארצות הברית, ספרד, איטליה וצרפת כמו ,במדינות אחרות .לבתי חולים וכד' הימפני

נגיף אחוז הפטירות מב הית העליבולטבישראל   2.פהמאז פרוץ המגחלפו בחודשים ש "תמותהעודף "

בכל חודש ו( ביולי 12-6) 28והחל משבוע באפריל(  19-6) 16-ו 15קורונה מסך הפטירות בעיקר בשבועות 

האם סך אך  .10%קורונה מסך הפטירות לכמעט נגיף בשבוע האחרון של יולי הגיע אחוז הפטירות מ 3יולי.

 התמותה גבוה יותר לעומת שנים קודמות?

 *, לפי שבוענגיף קורונהפטירות, סך הכל ומ - 2תרשים 

 
 * לפי נתוני משרד הבריאות

 לפי שבוע נגיף קורונה,אחוז פטירות מ - 3תרשים 

 

                                                           
  תמותה מקורונה במדינות אחרות ראועודף לנתוני  2
 , שבוע מתחיל ביום שני.של ספירת שבועות לאומית-בין הבהתאם לשיט 3

https://www.economist.com/graphic-detail/2020/07/15/tracking-covid-19-excess-deaths-across-countries
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חושבו שיעורי  פה,ובפרט לאחר פרוץ המג 2020-בעודף תמותה יש האם בישראל  שאלהה עלכדי לענות 

(, 2019-2015) הקודמות שניםהלממוצע של חמש בהשוואה  2020לשנת  בישראל יםשבועיהתמותה ה

 ( משיעורי95% טחון שליבטווח ב תייםיהערכים האמ המכסה את)טווח ערכים רווחי סמך ב תוך שימוש

  4.התמותה באותן שנים

 (רווח הסמךל חוץממהצפוי )גבוה  ההתמותה הישיעור השנה, עד סוף יולי  2020תחילת מ בכל הגילים:

נפטרים מעבר  306בסה"כ אלה היו הבשבועות . פה, כולם אחרי פרוץ המג31-ו 21, 14 :ותשבועשלושה ב

 צפוי. ה ממוצעל

 שבוע  באותו .מעבר לצפויאנשים  114 ונפטרו בו ,הראשון גלה בתחילתבמרץ( היה  30-מה) 14 שבוע

 למשרד הבריאות.לפי הדיווחים   נגיף קורונה-מ 40-כנפטרו 

 מעבר  נפטרים 117) עודפתה לתמותה תרםהוא ש וייתכן חום גל היה( מאיב 18-מה) 21 בשבוע

  .נגיף קורונהמ פטירות10-כעל  דווח שבוע באותו .(לצפוי

 83-כ דווח עלבשבוע זה  (.נפטרים 75) עודפת תמותה יתההי (,יוליחודש  של אחרון)שבוע  31 בשבוע 

  היו ימים חמים במיוחד וייתכן שהייתה לכך השפעה על התמותה.זה  בשבוע גם .נגיף קורונהמ נפטרים

בהם נפטרו ש, 9, 7-4, 2 שבועות  נמוכה מהצפוי: שבועות שבהם התמותה הייתהשישה היו  ,זאתלעומת 

פרוץ לפני  בחודשים ינואר ופברוארהיו אלה השבועות הצפוי. ה מספרפחות מהאנשים  670-בסה"כ כ

 פה לא היוהמגפרוץ אחר לבתקופה ש. חסית השנהשהייתה חלשה י בחורף עונת השפעתבוהמגפה 

 , אך במרבית השבועות)מחוץ לרווח הסמך( פן מובהקוהתמותה הייתה נמוכה מהצפוי בא שבהםשבועות 

 היא הייתה קרובה לממוצע או נמוכה ממנו.

 2020בשנת סמך ועם רווח  2019-2015, ממוצע שיעור פטירות לפי שבוע - 4תרשים 

 
                                                           

מוחלטים מאפשרים לנטרל את הגידול במספר הנפטרים עקב גידול שיעורי תמותה לעומת מספרים  4

שנים וחישוב רווחי הסמך מאפשרים לקבוע את הגבולות של השינויים  5-האוכלוסייה. חישוב השיעורים ל

 2020-האקראיים בתמותה שקורים ברמה שבועית, בתקופה שקדמה לשנה הנוכחית. בכל שבוע ב

שבועות וי.אין עודף או חוסר לעומת הממוצע הצפ – 95%רווח הסמך  ששיעור הנפטרים הוא בתוך גבולות

מחוץ לרווח הסמך, נחשבים שבועות עם תמותה חריגה )גבוהה או נמוכה(.  2020-בהם שיעור התמותה ב

על סמך ההפרש בין שיעורי התמותה בפועל לממוצע הצפוי, אפשר לאמוד את מספר הנפטרים 

 וים."העודפים" או ה"חסרים" בשבוע מס

לבחון האם הייתה תמותה  כדיוזאת , ומעלה 80ולגילי  ומעלה 70לגילי וכן האוכלוסייה,  לושבו לכלהנתונים ח

. יש 2019-2015חישוב ה"עודף" הנוכחי הוא לעומת ממוצע התמותה בשנים עודפת במיוחד בגילים מבוגרים. 

 אירועים חריגים של תמותה משפעת ו/או תופעות אקלימיות חריגות.  היו 2019-2015שנים בלזכור שגם 
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 גבוהה באופן מובהקבהם התמותה הייתה ששבועות  שלושה היובדומה לכל הגילים,  .ומעלה 70גילי 

 .31ושבוע  גל חום(שבו שרר ) 21)תחילת הגל הראשון( שבוע  14שבוע  :(רווח הסמךטווח מחוץ ל)

בשבוע  – 57-ו ;21בשבוע  – 67; 14בשבוע נפטרים  73מעבר לצפוי )אנשים  197 בשבועות האלה נפטרו

 )אותם שביעות כמו לכלל האוכלוסייה(. (.31

לפני תחילת היו בהם התמותה הייתה נמוכה מהצפוי. שבעה מהם ששבועות  אחד עשרהיו לעומת זאת, 

 23שבוע  פרוץ המגפה:אחרי היו שלושה שבועות  פטירות פחות מהצפוי. 1,060-כ היובהם ו ,פההמג

פחות פטירות  186היו  ובשבועות האל .ביולי( 20-)מה 30ושבוע ביוני(  22-)מה 26שבוע  ,ביוני( 2-)מה

. ומעלה 70יותר מהצפוי בגילי  ההייתה תמותה גבוה יולי-חודשים מרץלא ניתן לומר שבסה"כ במהצפוי. 

 ההבדלבתוך גבולות רווח הסמך, כלומר במרבית השבועות התמותה הייתה אפילו נמוכה מהממוצע, אם כי 

 אינו מובהק.

 2020בשנת עם רווח סמך ו 2019-2015ומעלה, לפי שבוע, ממוצע  70שיעור פטירות של בני  - 5תרשים 

 

 – "עודף"היה שני שבועות בלבד ב .דואך עם עודף קטן מא ,מתקבלת תמונה דומה ומעלה 80 בני בקרבגם 

כולם לפני  – "סרוח"היה שבועות  בשישה. נפטרים( 47) ביולי 31ושבוע  ,נפטרים( 80במאי ) 21שבוע 

במרבית השבועות  ומעלה 80 גם בגילי תמותה חריג.שיעור  מצאניתר השבועות לא בפה. תחילת המג

 נמוכה מהצפוי, אך בתוך גבולות רווח הסמך.הייתה בחודשים יוני ויולי התמותה 

ה י, למרות העליבישראלמשמעותית לא ניתן להצביע על תמותה עודפת  2020לסוף יולי לסיכום, עד 

בחודשים הראשונים של השנה התמותה הייתה מתוך סך הנפטרים.  שיעורםבמספר הנפטרים מקורונה וב

 , עםמגפה ובמיוחד בחודשים אפריל עד יולי, התמותה דומה לשנים קודמותהנמוכה במיוחד, אך מתחילת 

 300-סך הכל כ, מהצפוי התמותה הייתה מעט גבוהה שבהם. נמצאו שלושה שבועות תנודתיות בין השבועות

 ביתר השבועות התמותה קרובה לממוצע ואף נמוכה ממנו. נפטרים.


