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מבודד שיעורי ההידבקות בנגיף הקורונה אינם אחידים בכל הישובים בישראל. מחקר זה 
 פיקוחאת ההשפעות של מאפיינים עיקריים של היישובים על שיעור ההידבקות תוך 

שני המאפיינים המסבירים נוספים. נמצא שבישראל,  שורה של מאפייניםסטטיסטי על 
שיעור התושבים  הם את חלק הארי של הפער בשיעורי ההידבקות בין ישובים שונים

המתגוררים בישיבות וצפיפות הדיור. המסקנה היא שבין המדיניות של סגר כולל שננקטה 
בפועל בישראל, שנזקה הכלכלי עצום, לבין המדיניות של סגר חכם, המחייבת מערך 
בדיקות נרחב ויעיל שכרגע אינו בנמצא, ניתן לבצע מדיניות של סגר סלקטיבי על 

 יינים אלה נמצאות בסיכון גבוה להידבקות בנגיף ולהפצתו.אוכלוסיות שעל פי מאפ
 
 

יותר מחודשיים לאחר האבחון הראשון של נגיף הקורונה בישראל, מספר הנדבקים בנגיף חצה את  

אלף. ידוע ששיעור ההידבקות אינו אחיד בכל חלקי האוכלוסייה. למשל, שיעור ההידבקות גבוה  16-רף ה

ך במיוחד בישובים ערביים. אולם הן בקרב הישובים החרדיים והן בקרב במיוחד בישובים חרדיים ונמו

הישובים הערביים קיימת שונות גדולה בשיעורי ההידבקות, וכמובן שקיימת שונות כזאת גם בקרב 

 הישובים שאינם חרדיים ואינם ערביים.

הן לצורך מה מאפיין יישובים בעלי שיעורי הידבקות גבוהים יחסית? לשאלה זו חשיבות רבה  

תכנון ההתמודדות עם גלי הידבקות נוספים, אם וכאשר יגיעו, והן לשם גיבוש אסטרטגיית יציאה מהסגר 

חברתי. מחקרים שנעשו במדינות אחרות מצאו קשרים משמעותיים בין שיעורי ההידבקות בנגיף -הכלכלי

                                                 
 חברתי ומנהל המחלקה לכלכלת סביבה וניהול באוניברסיטה העברית.-פרופ' איל קמחי, סגן נשיא מוסד שורש למחקר כלכלי 1

דוד סייע רבות בהערות והצעות לשיפור המחקר. יש לציין בתודה את הסיוע של שלומית אבני, רייצ'ל ברנר שלם וגידי פרץ -דן בן
 ממשרד הבריאות ושל יעל פיינשטיין, יפעת שני ופביאנה שוורץ מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בקבלת הנתונים ובפרושם.
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( מצא שיעורי הידבקות Borjas, 2020חברתיים. כך למשל, בורחאס )-לבין שורה של מאפיינים כלכליים

גבוהים יחסית בשכונות בעיר ניו יורק שבהן ההכנסה הממוצעת נמוכה והמשפחות גדולות, וכן בשכונות 

בעלות שיעור גבוה של אוכלוסיית מיעוטים או מהגרים. במחקר שהשווה בין שיעורי ההידבקות במדינות 

כי המשתנה המשמעותי ביותר להסבר ההבדלים  ו( מצאStojkoski et al., 2020שונות, סטויקוסקי וחובריו )

בין המדינות הוא גודל האוכלוסייה, כך שבמדינות מאוכלסות יותר שיעורי ההידבקות נמוכים יותר, וזאת 

לאחר פיקוח על שורה ארוכה של מאפיינים אחרים. דווקא צפיפות האוכלוסייה לא נמצאה בקשר מובהק 

 לשיעור ההידבקות.

-ש בנתוני ההידבקות בנגיף הקורונה בישובים שאוכלוסייתם גבוהה מבמחקר זה נעשה שימו 

נפש, המפורסמים על ידי משרד הבריאות, ובקובץ מאפייני הרשויות המקומיות של הלמ"ס המכיל  2,000

חברתיים רבים של ישובים עירוניים ושל מועצות אזוריות. נתוני היישובים מעודכנים -מאפיינים כלכליים

ישובים  196. הניתוח התבצע על נתוני 2020במאי  5-ו נתוני ההידבקות המצטברת נכונים לואיל 2018לשנת 

 2עירוניים שנמצאו בשני הקבצים.

בניתוח רגרסיה רבת משתנים נמצאו שלושה משתנים בעלי השפעה מובהקת סטטיסטית ועמידה  

עלה, צפיפות האוכלוסייה ומ 75לשינויים בניסוח המודל על שיעור ההידבקות: אחוז האוכלוסייה בגיל 

אולם לא  ,משתנים אחרים שנבחנו 3לקמ"ר שטח בנוי למגורים, ואחוז התושבים המתגוררים בישיבות.

שיעור בעלי תואר  4כלכלי של הישוב,-נמצאו בעלי השפעה מובהקת סטטיסטית הם האשכול החברתי

השמטת  5פריאליות של הישוב., השכר הממוצע של עובדים שכירים, ואשכול הפרי35-55אקדמי מקרב בני 

 משתנים אלה מהרגרסיה לא שינתה באופן מהותי את התוצאות.

מפורטות בנספח. שיעור ההידבקות נמצא כמתואם שלילית עם אחוז  סופיתתוצאות הרגרסיה ה 

ומעלה, אולי עקב העובדה שאוכלוסייה זו נשמעה יותר להוראות הבידוד החברתי.  75האוכלוסייה בגיל 

ומעלה לא היה משמעותי מבחינה  75שר בין שיעור ההידבקות לבין אחוז האוכלוסייה בגיל אולם הק

כמותית. שני המשתנים הנוספים, לעומת זאת, נמצאו בעלי השפעה כמותית משמעותית, ומובהקותם 

 הסטטיסטית הייתה עמידה לניסוחים שונים של מודל הרגרסיה. 

                                                 
כולל ישובים השייכים למועצות אזוריות, גם אם הם גדולים יחסית. כך למשל ישוב  קובץ מאפייני הרשויות המקומיות אינו 2

 כמו כפר חב"ד, ששיעורי ההידבקות בו גבוהים יחסית, לא נכלל בניתוח.
אולפני גיור, לא כולל ישיבה תיכונית ואולפנה לבנות. הקטגוריה וכולל ישיבה קטנה, ישיבה גדולה או גבוהה, ישיבת הסדר  3

 גם אוכלוסייה המתגוררת במנזרים, אולם היא זניחה.כוללת 
 .(2019)ראו למ"ס  4
 .(2009)ראו ציבל  5
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מראה את הקשר בין שיעור  1תרשים  

ההידבקות בנגיף הקורונה לבין אחוז 

מראה את  2המתגוררים בישיבות, ותרשים 

הקשר בין שיעור ההידבקות לבין צפיפות 

האוכלוסייה. בכל אחד מהתרשימים ניתן 

להבחין בקשר החיובי בין שיעור ההידבקות 

לבין רמת הגורם )אוכלוסייה בישיבות 

(. עם 2וצפיפות הדיור בתרשים  1בתרשים 

זאת, בשני המקרים ניתן לראות כי המתאם 

ק ביותר של שיעור ההידבקות הוא עם החז

הערכים הקיצוניים של המאפיינים. בשני 

המקרים, קבוצת היישובים בעלי הערכים 

 6הקיצוניים כוללים את היישובים החרדיים.

אולם גם ללא היישובים החרדיים ניתן 

להבחין בקשרים החיוביים בין שיעור 

 ההידבקות לבין מאפייני היישובים.

את החשיבות של  על מנת להמחיש 

הקשר בין שיעור ההידבקות לבין שני 

מראה את  3המאפיינים הדומיננטיים, תרשים 

התרומה היחסית של כל משתנה לפער 

בשיעורי ההידבקות לכל מאה אלף תושבים 

בין היישובים בעלי שיעור ההידבקות הגבוה 

ביותר לבין היישובים בעלי שיעור ההידבקות 

וצת יישובים הנמוך ביותר, כאשר כל קב

 7כוללת בערך מיליון וחצי תושבים.

                                                 
 היישובים החרדיים הם בני ברק, מודיעין עילית, ביתר עילית, אלעד, רכסים, קריית יערים ועמנואל. 6
מיליון  1.6-מאה אלף תושבים, ו לכל 60-מיליון תושבים מתגוררים בישובים בהם שיעור ההידבקות בנגיף היה פחות מ 1.3 7

 לכל מאה אלף תושבים. 300-תושבים מתגוררים בישובים בהם שיעור ההידבקות בנגיף היה יותר מ

אחוז התושבים המתגוררים בישיבות ברשויות יהודיות

רשויות

ערביות

0.5%עד  0.5%בין 

1.5%-ל

 ומעלה1.5%

78

120

219

405

78

120

219

405

ר שטח בנוי למגורים ברשויות יהודיות"תושבים לקמ

רשויות

ערביות

10,000עד 

תושבים

10,000-15,000

תושבים

15,000מעל 

תושבים

78

123

149

244

78

123

149

244
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למאה  31ניתן לראות כי שיעור הנדבקים ביישובים בעלי שיעורי ההידבקות הנמוכים ביותר הוא  

 560-אלף תושבים, בעוד שבישובים בעלי שיעורי ההידבקות הגבוהים ביותר שיעור ההידבקות מגיע ל

למאה אלף תושבים. בישובים בעלי שיעורי 

ההידבקות הנמוכים ביותר, שיעור התושבים 

 11-כ –בישיבות הוא כמעט אפסי המתגוררים 

מאיות האחוז. לעומת זאת, בישובים בעלי 

שיעורי ההידבקות הגבוהים ביותר, יותר משני 

התושבים מתגוררים בישיבות. אילו מאחוזים 

שיעור התושבים המתגוררים בישיבות 

בישובים בעלי שיעורי ההידבקות הנמוכים 

ביותר היה מטפס לשני אחוזים אף הוא, שיעור 

לכל  232-הנדבקים בישובים אלה היה גדל ב

 מאה אלף תושבים.

הגורם השני בחשיבותו מבחינת  

תרומתו לפער בשיעור הנדבקים בין הישובים 

הוא צפיפות האוכלוסייה לקמ"ר שטח בנוי 

למגורים. בישובים בעלי שיעורי ההידבקות 

ישובים בעלי שיעורי ההידבקות תושבים לקמ"ר. לעומת זאת, ב 9,300-פות היא כהנמוכים ביותר הצפי

אלף תושבים לקמ"ר. אילו צפיפות האוכלוסייה  25-כ –הגבוהים ביותר הצפיפות היא כמעט פי שלושה 

בישובים בעלי שיעורי ההידבקות הנמוכים ביותר הייתה דומה לזו שבישובים בעלי שיעורי ההידבקות 

לכל מאה אלף תושבים. בסך הכל, שני  205-הגבוהים ביותר, שיעור הנדבקים בישובים אלה היה גדל ב

 ראים כמעט לכל הפער בשיעור הנדבקים בין שתי קבוצות הישובים.גורמים אלה יחדיו אח

מה עשויה להיות הסיבה למתאם הגבוה שבין שיעור התושבים המתגוררים בישיבות לבין שיעור  

ות הריחוק החברתי, אם מתוך להוראשל אוכלוסייה זו  ההידבקות בנגיף? ייתכן שמדובר בחוסר ציות

ציות למוסדות המדינה, ואם מתוך התנהגות חסרת אחריות -בורות גרידא, אם מתוך גישה בסיסית של אי

של ראשי המוסדות האלה. יש לציין שלא נמצא כל קשר סטטיסטי בין שיעור ההידבקות בנגיף לבין שיעור 

בדיור מוגן למבוגרים, ובמוסדות אחרים.  התושבים המתגוררים בפנימיות אחרות, במוסדות רפואיים,

מספר 

נדבקים לכל 

מאה אלף 

תושבים

232232

205205

גורמים אחריםגורמים אחרים מספר נדבקים נוספים בגין868686

אחוז גבוה יותר אחוז גבוה יותר  מספר נדבקים נוספים בגין

של תושבים המתגוררים בישיבותשל תושבים המתגוררים בישיבות

מספר תושבים מספר תושבים מספר נדבקים נוספים בגין 

מ שטח בנוי למגוריםמ שטח בנוי למגורים""גבוה יותר לקגבוה יותר לק

(ממוצע ברשויות בעלות שיעורי ההידבקות הגבוהים ביותר)560

(ממוצע ברשויות בעלות שיעורי ההידבקות הנמוכים ביותר)31
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לגבי צפיפות האוכלוסייה, נראה שאין צורך להכביר מילים כדי לבאר את הקשר שבינה לבין שיעור 

 ההידבקות.

 – מובהקים חלק ניכר מן הישובים בעלי שיעורי ההידבקות הגבוהים ביותר הם ישובים חרדיים 

שאוכלוסייתם מהווה כרבע  – ית, ביתר עילית, עמנואל ורכסיםבני ברק, אלעד, קריית יערים, מודיעין עיל

אסד, חורה, אפרת, מצפה רמון, יבנאל, -מאוכלוסיית קבוצה זו. הישובים הנוספים בקבוצה הם דיר אל

אוכלוסייה חרדית. ריכוזי בית שמש, בענה, אור יהודה, ירושלים, מגדל העמק וטבריה, שגם בחלקם יש 

וכלוסייה החרדית בכל ישוב קשה לאמוד במדויק את הקשר בין האופי החרדי ללא נתונים על שיעור הא

של הישוב לבין שיעור ההידבקות בנגיף, אולם בניתוח שנעשה בעזרת נתונים חלקיים ולא מדויקים, נמצא 

שהתרומה של האופי החרדי של הישוב לפערים בשיעור ההידבקות נמוכה בהרבה מזו של צפיפות הדיור 

 בים המתגוררים בישיבות.ושיעור התוש

חברתי והן -המסקנות ממחקר זה רלוונטיות הן לשם גיבוש אסטרטגיית יציאה מהסגר הכלכלי 

לצורך תכנון ההתמודדות עם גלי הידבקות נוספים, אם וכאשר יגיעו. מסתמן שהרשויות בישראל כבר 

מתאים בין האטת ההידבקות הבינו, אם כי באיחור, כי מדיניות של סגר גורף אינה מספקת את האיזון ה

בנגיף לבין הנזק הכלכלי. כל זמן שמדיניות חלופית של "סגר חכם", שבו מזהים את כל הנדבקים 

(, אינה ניתנת ליישום, ניתן להשתמש במדיניות של סגר סלקטיבי של 2020דוד, -ומבודדים אותם )בן

(, שאינה שונה בהרבה ua, 2020Shwartz and Shash-Shalevאוכלוסיות מסוימות על בסיס סטטיסטי )

. הניתוח הסטטיסטי שהוצג בעבודה זאת מצביע על ישובים שיש ( ל"סגר נושם"2020מהצעתו של דקל )

בהם ישיבות וישובים שבהם צפיפות הדיור גבוהה כמועמדים לסגר סלקטיבי במקרה הצורך. מובן שכדי 

דומה עם נתונים מפורטים יותר שכוללים גם  לבסס מסקנה זו לצורך גיבוש מדיניות יש צורך לעשות ניתוח

ישובים קטנים יותר וגם חלוקה של ישובים גדולים לשכונות. בנוסף, תוצאות מחקר זה תומכות במסקנתו 

( שסגר סלקטיבי על מבוגרים יביא יותר נזק מתועלת ומנוגדות להצעתו של קרלינסקי 2020של מערבי )

 ( לסגר על מבוגרים.2020)

התוצאות של מחקר זה עשויות להיות מושפעות מהעובדה ששיעור הנדבקים בכל  יש לציין כי 

ישוב תלוי גם בשיעור הנבדקים בישוב. שיעור הנבדקים כשלעצמו איננו אקראי, ונמצא גם הוא בקשר 

סטטיסטי עם מאפייני הישוב, קשר שעלול להטות את תוצאות הרגרסיה. מכאן שמתבקש למצוא דרך 

 ל חוסר האקראיות של שיעור הנבדקים על הניתוח האמפירי של שיעור הנדבקים.לנטרל את ההשפעה ש
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 ממדי-ניתוח רב –נספח סטטיסטי 

ממדי של המתאם בין שיעור הנדבקים לפי ישוב לבין מספר מאפיינים -מוצגות התוצאות של הניתוח הרבבנספח זה 
 בגוף המאמר. 3חברתיים של הישוב. תוצאות אלה שימשו לסימולציה המוצגת בתרשים -כלכליים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
מבוססי עובדות ובלתי מוטים על  רך מחקריםומדיניות. המוסד עתלוי לחקר -מוסד שורש הוא מכון עצמאי ובלתי

קיימא, המעלה -לסייע בהנעת המדינה לתוואי ארוך טווח בר המוסד מטרת. המשק ועל החברה האזרחית בישראל
ומקטין את הפערים בה. לקידום מטרה זו, מוסד שורש מספק מידע למקבלי ההחלטות  ישראלאת רמת החיים ב
ל ולציבור הרחב במדינה ומחוצה לה באמצעות תדרוכים ופרסומים ברורים ונגישים על מקורן, המובילים בישרא

אופיין ומימדיהן של סוגיות שורש מולן ניצבת המדינה. המוסד מציע חלופות מדיניות לשיפור רווחת כל חלקי 
 החברה בישראל וליצירת הזדמנויות שוות יותר לאזרחיה.

 
 ערך טי

 מקדם
  רגרסיה

 ממוצע
  המדגם

5.47- 
9.74 
9.44 
0.86 

20.727- 
118.644 

0.013 
19.377 

*** 
*** 
*** 

 

4.96 
0.59 

16,145 

 ומעלה 75אחוז התושבים בגיל 
 אחוז התושבים המתגוררים בישיבות
 מספר התושבים לקמ"ר בנוי למגורים

 קבוע

 
196 

0.804   
 מספר תצפיות

R2 

 0.01*** מקדם מובהק ברמת 
 
 
 


