
 21.10.20בס"ד                                                                                                      

 תמונת מצב במאבק בקורונה –ישראל ושוודיה 

 :בעשרת הימים האחרונים התמותה היומית מקורונה בישראל לעומת שוודיה

 שוודיה ישראל תאריך

10.10.20 50 1 

11.10.20 41 2 

12.10.20 33 3 

13.10.20 47 1 

14.10.20 32 2 

15.10.20 34 1 

16.10.20 38 1 

17.10.20 15 2 

18.10.20 50 0 

19.10.20 31 0 

20.10.20 39 0 

-תמותה מקורונה בסך הכל 
 הימים האחרונים 10

410 13 

 : בשוודיה

 איןנוך, יפגיעה במערכת הח איןאיכוני שב"כ,  איןמעקבים אפידמיולוגיים,  איןסגרים,  אין

 .  מתנהלת כרגיל פעילות הכלכלית והתרבותיתה. פגיעה בעסקים

תוך מתן  ,מיקוד כל המאמצים למיגון המבוגרים ובעלי גורמי הסיכון בלבד: סוד ההצלחה

 אפשרות לצעירים והבריאים לרכוש עמידות. 

 לא הגנו על המבוגרים וההדבקה והתמותה בהם היתה גבוהה.  בתחילת המגיפה

 .כל המאמצים והמשאבים מוקדשים למיגון אוכלוסיית הסיכון בלבדהפיקו לקחים וכעת 

 .אפסית כעת התמותה הכוללת לכן: .: שעור ההדבקה במבוגרים נמוכה ביותרהתוצאה

 

 בוצות גיללפי קבשוודיה  שעורי ההדבקה בקורונה: תרשים

  
: שעורי הדבקה גבוהים בתחילת המגיפה. הדבקה אפסית  80גילאים מעל  –הקו הכהה 

 .בלבד מאז מיקוד המאמצים למיגון המבוגרים –בחודשים האחרונים 

 

 



 בישראל לעומת זאת: 

 התנהלות הפוכה משוודיה: 

בהם כל העשיה , עיקר המאמצים מושקעים באוכלוסיית הצעירים ללא גורמי הסיכון

 בעלת תועלת שולית עד בלתי קיימת: הנרחבת הזו היא

 גבולות צנעת הפרט.  פורציחקירות אפידמיולוגיות ומעקבי שב"כ, 

 .לעין נראית תועלת שום ללא, ובריאים צעירים, אסימפטומטיים בקרב  PCRאלפי בדיקות 

 מליוני של לחמם מטה אבדן. אלה כרוכים ב האוכלוסיה כלל על חוזרים דורסניים סגרים

 אנושי סבל, אחרים בריאות תחומי הזנחת, והכשרתם חינוכם החרבת, ובריאים צעירים

 נוספים רבים ונזקים וכדומה דכאון, מבדידות

 

, להתאחר ויכול מובטח שאינו, החיסון הגעת עד האוכלוסיה כל של הדבקה למנוע הנסיון

 נותנים שלא, חוזרים וסגרים נישנים גלים כדי תוך המגיפה של סוף ללא להמשך גורמת

 .  לעין נראית תקווה כל הסיכון לאוכלוסיית

 נראים הם.  מבתיהם אט אט יוצאים - התוחלת וחוסר מהבדידות המיואשים המבוגרים

 התחלואה וכך גבוה בשיעור שנדבקים סופם. המסחר ובבתי באוטובוסים, במרפאות שוב

 .היא אף עולה בהם והתמותה הקשה

 

 הציבור בצעדי הממשלהאמון 

 .לבין הממשלה בניהול המאבק בקורונה  האזרחיםבין  מלאאמון  - בשוודיה

 של תושבי ישראל במדיניות הדורסנית של ממשלת ישראל.  חוסר אמון גורף - בישראל 

שצעדי הממשלה  ,מתושבי ישראל סבורים 60%מעל  שלפיהם סקריםפורסמו השבוע 

ונגיע  שהצעדים יכשלוסבורים  הרוב. ממניעים פוליטיים ולא עניינייםבנושא הקורונה הם 

 לסגר שלישי.

 לעשרות אלפי שקלים, לא פחות.  הגברת הקנסות: ע"י השריםשהועלה השבוע  הפתרון

איך הגענו לחוסר אמון כה עמוק בצעדי  –ולו לרגע השאלה המתבקשת  לא נשאלה

 הממשלה?

 

לשיקול דעת  ?מחדש האם הפער האדיר בתמותה בין ישראל לשוודיה הביא לחשיבה

 ?נוסף

 

למקד הכל למיגון  בהצעה הקורונה בקבינט אחד דיון אפילו התנהל ולא חודשים, שבעה

 ומדענים רופאים מאות עומדים שמאחוריה אף, המבוגרים ואוכלוסיית הסיכון בלבד

 .כולו בעולם אלפים ומאות ,בישראל

 

הקול היחיד הנשמע בממשלה ובקבינט הקורונה הוא קולם חסר החמלה של פרופ' 

שאף אחת מנבואותיהם  – וואנשי וקסמן, סגל, שוורץ, ברבש וראש המל"ל בן שבת

 –שיכים להשמיע כהד את המצופה מהם מובכל זאת מ –האפוקליפיטיות לא התגשמה 

כל תוחלת, שרק מגבירים את י , חסרואכזריים להגבלות ולסגרים הרסנייםלקרא 

 ם של מליונים מתושבי ישראל.מהתמותה ומחרבים את עול

 

 מתי נתעורר?

 

 ד"ר רוכברגר שמואל


