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תקציר
מאמצע  החל  העולם  רחבי  בכל  והתפשטה   2019 בדצמבר  התפרצה  הקורונה  מגפת  רקע: 
2021, מתו מהנגיף  נכון לתחילת חודש אפריל  ארגון הבריאות העולמי,  על-פי  פברואר 2020. 
מעל 2.9 מיליון בני אדם ונדבקו בו מעל 133 מיליון ברחבי העולם. בעידן הטכנולוגיה והדיגיטציה, 
יישומם של מודלים מתמטיים לחיזוי, זיהוי וניטור התחלואה הוא אחד האמצעים הבולטים שבהם 
נעשה שימוש במקומות רבים בעולם במטרה לחזות תחלואה ותמותה, להיערך לקראתן ולמנוע 

אותן.
מטרה: לבחון את מגמות תחלואת הקורונה בצה"ל ולבנות מודל לחיזוי התחלואה בקרב החיילים. 
שיטות: נתוני תחלואת הקורונה בישראל נאספו בתדירות יומית מאתר משרד הבריאות וממאגר 
צה"ל. אלגוריתם החיזוי נבנה על בסיס מודל Neural Network. תוצר המודל הוא חיזוי הממוצע 
היומי  הפער  העוקבים.  הימים  בשבעת  בצה"ל  לקורונה  החיוביים  הנבדקים  מספר  של  היומי 
הממוצע )בערך מוחלט( בין המספר שנובא למספר החיוביים בפועל, עמד בתקופת האימון על 

10 ובתקופת המבחן – על 6.8 בלבד.
מסקנות: הנתונים שנאספו מלמדים כי מגמת התחלואה בצה"ל דומה למגמת התחלואה בחברה 
האזרחית, למעט בחודש ינואר 2021. ייתכן שניתן לשייך את הדמיון בין המגמות לעובדה שמרבית 
הבסיסים בצה"ל הם בסיסים פתוחים, וסיכויי החשיפה של חיילים ושל אזרחים לנגיף דומים. 
אנו מאמינים כי ניתן לפתח מודלים סטטיסטיים ומתמטיים על בסיס שיטות לימוד מכונה לחיזוי 

תחלואת הקורונה, בתנאי שתהיה תקופת למידה מספקת של המגמות.
סיכום: אנו ממליצים להמשיך להשקיע בפיתוח מודלים סטטיסטיים ומתמטיים לחקר התחלואה 
בצה"ל, לצורך חיזוי התפרצויות ואירועים חריגים. אנו מאמינים כי היקף המידע הדיגיטלי מאפשר 

ביצוע מחקרי BIG DATA ויישום פרוספקטיבי של תוצאות המודלים.

מילות מפתח: קורונה, לימוד מכונה, מודל, רשתות נוירונים.
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יישום שיטות לימוד מכונה בתהליכי ניטור 
תחלואת הקורונה בצה"ל

מבוא
מאמצע  החל  העולם  רחבי  בכל  והתפשטה   ,2019 בדצמבר  התפרצה  הקורונה  מגפת 
פברואר 2020. המחלה נגרמת על-ידי נגיף SARS-CoV-2 ומוגדרת כמחלה זיהומית מדבקת 
)COVID-19(. על-פי ארגון הבריאות העולמי, נכון לתחילת חודש אפריל 2021, מתו מהנגיף 

מעל 2.9 מיליון בני אדם ונדבקו בו מעל 133 מיליון ברחבי העולם ]1[.

בישראל, על-פי נתוני משרד הבריאות ונכון לתחילת חודש אפריל 2021, חלו למעלה מ-835 
אלף בני אדם ונפטרו מעל 6,200 מתחילת המגפה. מרבית הנפטרים בישראל סבלו ממחלת 
נכון לתאריך ה-8 באפריל 2021, מבין למעלה מ-200 מדינות בהן   .]2[ יותר  רקע אחת או 
למיליון  הקורונה  ממחלת  הנפטרים  במספר  ה-49  במקום  ישראל  מדורגת  הנגיף,  התגלה 
נפש. הממוצע העולמי עומד על 372.3 נפטרים למיליון נפש ]3[,  ואילו בישראל הממוצע הוא 
682 נפטרים למיליון נפש. בדירוג העולמי של מספר המאומתים למיליון נפש בקרב למעלה 
מ–200 מדינות בהן התגלה הנגיף, מדורגת ישראל במקום ה-11 )90,827 מאומתים למיליון 

נפש( ]3[.
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בסוף חודש דצמבר 2020 החל בישראל מתן החיסונים נגד 
נגיף הקורונה בשתי מנות חיסון של חברת פייזר. נכון לתחילת 
חודש אפריל 2021, חוסנו במנה ראשונה למעלה מחמישה 
כ-4.8  המנות  ובשתי  )כ-58% מהאוכלוסייה(  אזרחים  מיליון 
תחילת  מאז  התחלואה  בנתוני  הירידה   .]1[ )כ-53%(  מיליון 
על  משפיע  שהחיסון  כך  על  מצביעה  החיסונים  מבצע 

התחלואה באופן ניכר, כפי שניתן לראות בהמשך המאמר.

מגמות התחלואה בצה"ל משקפות את התחלואה בישראל 
נכון  ומושפעות מהמגמות בחברה האזרחית. האמור  בכלל 
גם לנוכח המציאות שבה 65% מהמשרתים בצה"ל משרתים 
ונחשפים  הציבורית  בתחבורה  נוסעים  פתוחים,  בבסיסים 

לאוכלוסייה האזרחית ככל אזרח במדינה.

עם התפשטות המגפה בעולם החלה השקעת מאמצים בחיזוי 
בינה מלאכותית  כלי  לרבות  כלים שונים,  המגמות באמצעות 
ושיטות למידת מכונה, במטרה לבלום את ההתפשטות ]4, 5, 6, 
8, 9[. מודלים מתמטיים לחיזוי תחלואת הקורונה מהווים חלק 
אינטגרלי ממאמץ המלחמה במגפה, שכן כלים אלה מסייעים 
בהתאם  ולפעול  הקורונה  התפשטות  את  מראש  לחזות 

לצמצום ההדבקה והתחלואה.

נחלקות   )Machine Learning, ML( מכונה  לימוד  שיטות 
מונחית  מכונה  למידת  נתונים:  עיבוד  קטגוריות  לשתי 
בלתי-מונחית  מכונה  ולמידת   )supervised learning(
לשיטות  נתייחס  זה  במאמר   .)unsupervised learning(
למידת מכונה מונחית. בשיטות מסוג זה לומד המחשב על 
משתנה מוגדר על סמך נתוני העבר, במטרה לחזות את אותו 
מלאכותית'  עצבית  'רשת  חדש.  נתונים  סט  על  המשתנה 
)ANN – Artificial Neural Network( או 'רשת נוירונים' היא 
מודל מתמטי אשר מדמה את פעילות הנוירונים במוח. בדומה 
לתהליך עצבי ביולוגי, גם כאן מכילה הרשת מספר גבוה של 
עובר  והמידע  ביניהן,  )קלט/פלט( שמקושרות  מידע  יחידות 
דרך מספר שכבות חבויות באמצע. אופן הקישור בין יחידות 
אופן  את  מדמה  הקשר  עוצמת  את  בתוכו  המגלם  המידע 

חיבור הנוירונים במוח ]7[.

ההדבקה  שרשראות  בבלימת  מרבי  מאמץ  משקיע  צה"ל 
ובצמצום מספר הנדבקים, בין היתר על-ידי ניטור שוטף של 

נתוני התחלואה ומקדמי ההדבקה. 

המטרה
מודל  ולבנות  בצה"ל  הקורונה  תחלואת  מגמות  את  לבחון 

לחיזוי התחלואה בקרב החיילים. 

נתונים
נתוני תחלואת הקורונה במדינת ישראל ברמה היומית נאספו 
מאתר משרד הבריאות, המונגש לציבור הרחב. הפרמטרים 
שנאספו: מספר בדיקות, מספר חיוביים, אחוז חיוביים מתוך 
קשה/מונשמים/ מאושפזים/חולים  מספר  הנבדקים,  כלל 
 27 עד   2020 מפברואר  הנתונים:  איסוף  תקופת  נפטרים. 

בפברואר 2021.

בדיקות,  מספר  כללו:  בצה"ל  שנאספו  יום  על-פי  הנתונים 
מספר  הנבדקים,  כלל  מתוך  חיוביים  אחוז  חיוביים,  מספר 
חיילים  ממוקד  באפיון  יומיים  נתונים  רופא,  אצל  ביקורים 
מספר  תורים/ביטול/זימונים,  כולל/קביעת  פניות  מספר   –
מספר   – יומיים  רפואי  תיק  נתוני  הקורונה,  למוקד  פניות 
תרופות שנרשמו/ביקורים ראשוניים/אבחנות שונות ומספר 
באותה  ששירתו  החיילים  כל  נכללו  באוכלוסייה  מבודדים. 
והבידוד  התחלואה  שיעורי  הקבע.  או  החובה  בשירות  עת 

חושבו ביחס לסד"כ המשרתים. 

שיטות
 IBM באמצעות  נעשו  החיזוי  מודל  ובניית  התוצאות  ניתוח 
 Neural( ובעזרת ניתוח רשתות נוירונים ,SPSS MODELER

 .)Network

תוצאות
תקופת  את  לחלק  ניתן  המגמות,  אודות  הנתונים  על-פי 
המגפה לשלושה גלים: שבועות 35-9 בשנת 2020, שבועות 
נקודת  ועד   2020 בשנת   51 ומשבוע   ,2020 בשנת   50-36
פברואר- )תקופות   2021 בשנת  הנתונים  איסוף  של  הזמן 
עד   2020 ודצמבר   2020 ספטמבר-נובמבר   ,2020 אוגוסט 

פברואר 2021, בהתאמה(.

הנתונים הראו מגמת תחלואת הקורונה בצה"ל דומה למגמת 
השפעה  בגורמי  תלות  ללא  האזרחית,  בחברה  התחלואה 
 .2020 שנת  סוף  עד  נשמר  זה  דמיון  יזומים.  או  חיצוניים 
החל מאמצע ינואר 2021 ניתן לראות היפוך מגמה בין נתוני 
בצה"ל  התחלואה  נתוני  לבין  האזרחית  בחברה  התחלואה 
מגמת  ובצה"ל  ירידה  מגמת  מתחילה  האזרחית  בחברה   –
עלייה )תרשים 1(. יחד עם זאת, בעת בחינת שיעור החיוביים 
התקופה  כל  לאורך  מקבילות  המגמות  כי  נראה  השבועי 
שנבדקה לרבות חודש ינואר 2021 )תרשים 2(. ייתכן שניתן 
של  שונה  להרכב  ינואר  בחודש  בנתונים  השוני  את  לשייך 

האוכלוסייה בצה"ל שנבדקה לקורונה בחודש זה.

בשבוע 38 שהתחיל ב–20 בספטמבר 2020, שיעור החיוביים 
הן בצה"ל והן בחברה האזרחית היה הגבוה ביותר מתחילת 
המגפה ועמד על 15.2% ו-12.4%, בהתאמה. נתון זה מסמן 
האבסולוטיים  במספרים  לשיא  ודומה  השני  הגל  שיא  את 
ו-43,095  בצה"ל  חדשים  מאומתים   871  – זה  בשבוע 
בגל  זאת,  לעומת  האזרחית.  בחברה  חדשים  מאומתים 
השלישי, שנמשך מינואר 2021 עד פברואר 2021, היה אחוז 
הבדיקות החיוביות נמוך מזה של הגל השני – 9.5% בחברה 
האזרחית ו-8.4% בצה"ל – לצד תחלואה גבוהה כמעט פי 2 
מאשר בגל השני. ייתכן שנתון זה נובע משינוי בקריטריונים 
לביצוע בדיקות הקורונה בצה"ל; בחברה האזרחית לא היה 

שינוי בקריטריונים.
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לאחר ניפוי נתוני החולים הקשים בקרב האזרחים והשארת החולים הקלים בלבד, נמצא כי מגמת התחלואה נותרה מקבילה 
למגמה בצה"ל, למעט תחילת חודש ינואר 2021 )שבוע 3( שבו נרשם היפוך מגמה )תרשים 3(. 

תרשים 1:  מספר חיוביים לקורונה לפי שבוע. 

תרשים 2:  אחוז חיוביים לקורונה לפי שבוע. 

תרשים 3:  מספר חולים קלים בישראל לעומת חיוביים חדשים בצה"ל.
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במסגרת בחינתה של מגמת התחלואה נבדקו פרמטרים רבים, לרבות מספר הפניות לשלוחה הייעודית לנושאי הקורונה 
של המוקד החילי. השינויים שנצפו בפרמטרים השונים היו מקבילים, כאשר בתחילת ינואר 2021 ישנה עלייה ניכרת במספר 

הפניות למוקד ביחס לתחלואה )תרשים 4, עבור פברואר 2020 – דצמבר 2020(.

בבחינת המגמה של אחוז החיוביים לקורונה ביחידות הפתוחות לעומת היחידות הסגורות, נראה כי בשבועות 36-28 )12 
ביולי 2020 – 12 בספטמבר 2020( מגמת העלייה בהדבקה ביחידות הפתוחות מקדימה מעט את המגמה ביחידות הסגורות. 
בשבועות 38–40 )20 בספטמבר 2020 – 10 באוקטובר 2020( התהפכה המגמה, כאשר בשבוע ה-38 הגיע אחוז החיוביים 
 4( ה-40  בשבוע  השיא  הגיע  הפתוחות  ביחידות  הסגורות.  ביחידות   16.43% על  ועמד  ההתפרצות,  תחילת  מאז  לשיאו, 

באוקטובר 2020( ועמד על 16.88% )תרשים 5(.

מודל לחיזוי תחלואת הקורונה בצה"ל
 .Neural Network מודל  בסיס  על  נבנה  החיזוי  אלגוריתם 
תוצר המודל הוא תחזית הממוצע היומי של מספר החיוביים 
לקורונה בצה"ל בשבעת הימים העוקבים. המגבלה העיקרית 
הינה היקף הנתונים המצומצם.  בחיזוי התחלואה בקורונה 
נמוכים   2020 יוני  סוף  לפני  בצה"ל  התחלואה  נתוני 
וזניחים, ולכן היקף הנתונים המלא ביום בניית מודל הניבוי, 

17.12.2020, הוא של 172 ימים בסה"כ )החל מ-28.6.2020(.

תרשים 4:  מספר חיוביים חדשים בצה"ל לעומת מספר הפניות למוקד הקורונה בצה"ל.

תרשים 5:  אחוז חיוביים לקורונה בצה"ל לפי יחידות פתוחות/סגורות.

יתר על כן, עד לנקודת זמן זו אירעו שני גלי תחלואה מובהקים 
בלבד ונוסף על כך בוצעו שינויי מדיניות מסיביים כמו סגרים 
מספר  צה"ל.   בבסיסי  יציאות  ועוצר  האוכלוסייה  לכלל 
מספר המשתנים  של  ניכר  צמצום  הצריך  הנמוך  הרשומות 
יתר )overfitting( והקפדה על  המנבאים למניעת התאמת 

תקופת TEST משמעותית לבדיקת איכות המודל.
על  יומיים  נתונים  כוללים  שנבדקו  המנבאים  המשתנים 
נתוני  בפרט.  ובצה"ל  בכלל  בישראל  הקורונה  תחלואת 
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תרשים 6:  שלבי לימוד ואימון המכונה – המודל המקורי.

נלקחו מאתר משרד הבריאות  בישראל  היומיים  התחלואה 
וכללו: מספר בדיקות, מספר חיוביים, אחוז חיוביים, מספר 
נתוני התחלואה  מאושפזים/חולים קשה/מונשמים/נפטרים. 
אחוז  חיוביים,  בדיקות, מספר  כללו: מספר  בצה"ל  היומיים 
חיוביים, נתוני מוקד חילי יומיים – מספר פניות כולל/קביעת 
הקורונה,  למוקד  פניות  מספר  תורים/זימונים,  תורים/ביטול 
יומיים מצה"ל – מספר תרופות שנרשמו/ נתוני תיק רפואי 
ביקורים ראשוניים/אבחנות שונות, מדדים רפואיים ותלונות 

חיילים על תחלואה דמוית שפעת.
מנבא  לכל  אלו.  נתונים  על  מניפולציות  בוצעו  כך,  על  נוסף 
חושבו הממוצעים הנעים של שלושה, ארבעה וחמישה ימים 
שלושה,  של  ברמה  מגמה  משתני  שלושה  ונבנו  אחרונים, 
ארבעה וחמישה ימים: הפער בין הממוצע הנע של שלושת 
הימים האחרונים )ימים 3-1 אחרונים( לממוצע הנע בשלושת 
הימים שקדמו להם )ימים 6-4 אחרונים(, הפער בין הממוצע 
הנע של ארבעת הימים האחרונים לזה של ארבעת הימים 
הימים  חמשת  של  הנע  הממוצע  בין  והפער  להם,  שקדמו 

האחרונים לזה של חמשת הימים שקדמו להם. 
העתידיים,  החיוביים  מספר  את  לנבא  היא  המחקר  מטרת 
מספר  בניבוי  המודל  איכות  את  לבדוק  צורך  היה  כן  ועל 
בניית  בזמן  בחשבון  נלקחה  שלא  תקופה  עבור  החיוביים 
להלן  אחת,  תקופה  נתוני  סמך  על  נבנה  המודל  המודלים. 
TRAIN, ואיכות הניבוי של המודל נבדקה על תקופה אחרת 
שנתוניה לא נכללו בעת בניית המודל, להלן TEST. חשיבותה 
של בדיקת איכות המודלים על תקופה נפרדת עולה באופן 

ניכר בשל מיעוט הרשומות וריבוי המשתנים.

תקופת הזמן הנמדדת חולקה לשני חלקים: 

 75 בסה"כ   ,TRAIN: 28.6.2020 – 12.10.2020  ●
ימים.

TEST: 13.10.2020 – 15.12.2020, בסה"כ 47 ימים.  ●

מתאריך  החל  שבועיות  בהרצות  ניבוי  והפיק  יושם  המודל 

."Validation 15.12.2020, להלן: "תקופת

שונים:  החלטה  עצי   – מודלים  מספר  נבדקו  במחקר 
גדול  במספר   ,Neural Networks וניתוח   CHAID, CR&T
עצמם,  המשתנים  כולל  מנבאים,  ומספר  קומבינציות  של 
ממוצעים נעים ומשתני המגמות. כמו כן, נבדקו שני משתני 
מטרה אפשריים – מספר החיוביים בצה"ל ואחוז החיוביים 

בצה"ל בשבעת הימים הבאים.

בצה"ל  המבוצעות  הבדיקות  במספר  תלוי  החיוביים  אחוז 
בימים  התחלואה  לרמת  בהיערכות  מועיל  פחות  ולכן 
העוקבים. מסיבה זו, הוחלט לנבא את מספר החיוביים ולא 

את אחוז החיוביים.

נצפתה תופעה רחבה  לאור מספר הרשומות הקטן,  כצפוי 
לאיכות  הביאה  המנבאים  מספר  הגדלת   .overfitting של 
ניבוי מצוינת בתקופת האימון ולאיכות ירודה מאד בתקופת 
ככל  קטן  מספר  לקבלת  עד  רבים  מודלים  נבנו  הבחינה. 
האפשר של מנבאים, על-מנת להביא לניבוי מיטבי בתקופת 

.TEST-ה

המודל הסופי שנבחר הוא שילוב של ארבעה מודלים מסוג 
המשתנים  של  שונות  קומבינציות  עם   Neural Networks

המנבאים.

החיוביים  מספר  הם:  למודל  שהוכנסו  הסופיים  המנבאים 
וחמשת  ארבעת  בשלושת,  בכלל,  ובארץ  בפרט  בצה"ל 
על  רפואי  מדד  וממוצע  המגמה,  משתני  האחרונים,  הימים 
תלונות חיילים בגין תחלואה דמוית שפעת בשלושת הימים 

האחרונים.

בפועל  )נתוני התחלואה   6 בתרשים  מוצגים  המודל  ביצועי 
מסומנים באדום ובתכלת, ניבוי המודל מסומן בכחול כהה(.

בין  מוחלט  בערך  הפער  סמך  על  נקבעה  המודלים  איכות 
מספר החיוביים בצה"ל בפועל לבין מספר החיוביים המנובא 
בצה"ל על-פי המודל. ממוצע הפער היומי בערך מוחלט עמד 
 6.8 ועל   ,)Train( המודל  אימון  בתקופת  חיוביים   10.0 על 

.)Test( חיוביים בלבד בתקופת הבחינה
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בבדיקת המגמות של תחלואת הקורונה בצה"ל בפרט ובישראל בכלל, נמצא כי החל מאמצע ינואר 2021 חל שינוי מהותי 
בקשר בין תחלואת הקורונה בצה"ל לבין תחלואת הקורונה הכללית. עד אמצע ינואר 2021 הייתה התאמה חזקה מאוד בין 
התחלואה הכללית בארץ לבין התחלואה בצה"ל, והמגמות היו דומות )תרשים 7(. לעומת זאת, החל מאמצע ינואר נמצא 
מתאריך  החל  רק  עליה.  במגמת  נמצא  בצה"ל  היומי  החיוביים  מספר  ואילו  ירידה,  במגמת  בארץ  היומי  החיוביים  מספר 
2.2.2021 החלה התמתנות וירידה של התחלואה בצה"ל. שינוי הקשר בין התחלואה הכללית בארץ לבין התחלואה בצה"ל 

וכן שינוי המגמה בתחלואה בצה"ל, נובעים ככל הנראה מהשפעת החיסונים בארץ בכלל ובצה"ל בפרט.

תרשים 7:  ממוצע נע שבעה ימים אחורה בישראל בכלל ובצה"ל בפרט – בציוני תקן.

תרשים 8:   המודל המעודכן.

בעקבות שינוי הקשר שבין תחלואת הקורונה הכללית בישראל לבין התחלואה בצה"ל, עודכן המודל בתאריך 11.2.21, ונבנה 
מודל חדש על סמך הנתונים שנאספו עד לתאריך 30.1.2021. המודל המעודכן מוצג בתרשים 8.
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תרשים 9:  ניבוי כמות חיוביים יומית.

תרשים 10: תחזית תחלואת הקורונה בצה"ל בשבעת הימים הבאים.

מספר בדיקות הקורונה בצה"ל הוא בעל שונות גדולה מאוד. הוא תלוי במידה רבה בהתפרצויות מקומיות ולעיתים בבדיקת 
אוכלוסיות ספציפיות מאוד, כדוגמת בסיסים סגורים, גדודים או בסיסי הדרכה שבהם התגלו חולי קורונה. 

כתוצאה מכך, גם מספר החיוביים בפועל בצה"ל הוא בעל תנודתיות גדולה כפי שניתן לראות בתרשים 9, ונמוך במיוחד 
בימים שבת וראשון. התנודתיות גדולה במיוחד בתקופות בהן התחלואה נרחבת יותר. 

מודל החיזוי מנבא את הממוצע של מספר החיוביים היומי בשבעת הימים הבאים. חיזוי זה תורגם לחיזוי מספר החיוביים 
בכל אחד משבעת הימים, על-ידי חישוב הפערים בין תוצאות המודל ביום החיזוי לבין תוצאות המודל בכל אחד משבעת 

הימים הקודמים. 
אחת לשבוע הופק דוח חיזוי לשבעת הימים הבאים. להלן דוח לדוגמא. 

תחזית יומית של מספר החיוביים בשבעת הימים הקרובים – 15.2.21-9.2.21. 
ניבוי כמות חיוביים יומית וכמות חיוביים יומית בפועל, ב-30 הימים האחרונים.
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הניבוי היומי הוא תוצר של החלקה על סמך הממוצע השבועי 
המנובא. 

המעודכן  המודל  של  התחזית   ,6.2.2021-31.1.2021 בשבוע 
בסה"כ.  חולים  ו-1,629  בממוצע  ביום  חולים   233 היא 
בפועל, היו 284 חולים ביום בממוצע ו-1,985 חולים בסה"כ. 
בצה"ל  הקורונה  בין תחלואת  מהותי בקשר  שינוי  בעקבות 
 ,11.2.21 לבין התחלואה בארץ בכלל, עודכן המודל בתאריך 
ותקופת האימון של המודל היא 30.1.2021-28.6.2020. להלן 
שבוע  בכל  היומי  הממוצע  ברמת  המעודכן  המודל  ביצועי 

מתחילת התקופה )תרשים 11(: 

דיון
רחבי  בכל  החלה  כפנדמיה,  הקורונה  על  ההכרזה  עם 
העולם השקעה של משאבים ניכרים בניסיונות חיזוי ומניעה 
בינה  בכלי  שימוש  תוך  לרבות  התחלואה,  התפשטות  של 
שיטות   .]9  ,8  ,6  ,5  ,4[ מכונה  לימוד  ושיטות  מלאכותית 
הדגימה, הבדיקה, האבחון ואיתור החולים שונות בכל מדינה. 
צעדים  ננקטים  הנתונים,  לאיסוף  השונות  השיטות  לצד 
סגרים,  התחלואה:  עם  להתמודדות  רבים  ויזומים  דינמיים 
נמלי  סגירת  על-ידי  זרות  ממדינות  אנשים  כניסת  מניעת 
ומגמות  היקפי התחלואה  ועוד.  מניעת התקהלויות  תעופה, 
מהצעדים  ומושפעים   ]3[ המדינות  בין  שונים  התחלואה 
דומים  חיזוי  קשיי  ממשלותיהן.  על-ידי  הננקטים  השונים 
גם בהקשרי התחלואה בישראל. שיעורי התחלואה  קיימים 
בערים השונות בארץ מתפלגים באופן קיצוני למדי. למשל, 
נכון לסוף פברואר 2021 נמצאו השיעורים הבאים: בית שמש 
 28%  – מצר  כפר  חיוביים,   5%  – גן  רמת  חיוביים,   12%  –

חיוביים, קריית טבעון – 3% חיוביים.

טבלה 1: תחזית תחלואת הקורונה בצה"ל בשבעת הימים 
העתידיים.

ניבוי סה"כ 
חיוביים בשבוע 

הקרוב

ניבוי ממוצע 
חיוביים יומי 

בשבוע הקרוב

ניבוי מספר 
החיוביים 

בצה"ל

תאריך

1,666238

25309-Feb-21

26010-Feb-21

25011-Feb-21

236 12-Feb-21

223 13-Feb-21

211 14-Feb-21

233 15-Feb-21

תרשים 11: ניבוי ממוצע חיוביים יומי מול ממוצע חיוביים יומי בפועל ברמה שבועית.

מגמת  כי  מלמדים  ו-2(   1 )תרשימים  התחלואה  נתוני 
בחברה  התחלואה  מגמת  את  מחקה  בצה"ל  התחלואה 
האזרחית, הן בקרב כלל החולים והן בקרב חולים קל בלבד, 
למעט ינואר 2021 )תרשים 3(. ייתכן שניתן לשייך דמיון זה 
פתוחים  בסיסים  הם  בצה"ל  הבסיסים  שמרבית  לעובדה 
יום  מדי  אזרחית  לאוכלוסייה  נחשפים  בהם  ושהמשרתים 
בקנה  עולים  אלה  נתונים  אחרות,  במילים  לביתם.  בצאתם 
אחד עם הטענה כי גורמי ומוקדי החשיפה של חיילים לנגיף 

דומים למדי לאלו של אזרחים.

נתוני הפניות למוקד הקורונה בצה"ל )תרשים 4(, משקפים 
באופן ברור את מגמת התחלואה בצה"ל. לא נמצא כי פניות 
ויכולות לשמש כסנסור  גל התחלואה  למוקד מקדימות את 
לחיזוי. ייתכן שניתן לשייך נתון זה לעובדה שהמגמות בצה"ל 
מגמת  כי  להעריך  ניתן  לזו.  זו  מקבילות  האזרחית  ובחברה 
התחלואה בחברה האזרחית מעלה שאלות בקרב המשרתים 
להתנהגות  הנוגעות  הנחיות  של  בהקשר  )בעיקר  בצה"ל 
כללית, לבידוד, לדיגום קורונה ולחיסון( ומביאה, אפוא, לגידול 

בהתעניינות ובמספר הפניות למוקד.
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מבחינת השינוי באחוז החיוביים לקורונה ביחידות הפתוחות 
 12(  36-28 בשבועות  כי  נמצא  הסגורות,  היחידות  לעומת 
ביולי 2021 – 12 בספטמבר 2021(, השינוי במגמה ביחידות 
יש  הסגורות.  ביחידות  השינוי  את  מעט  הקדים  הפתוחות 
לציין כי לנוכח העובדה שהידוק אמצעי הזהירות הינו ברמת 
אנליזה  לבצע  קושי  קיים  האינדיבידואלית,  היחידה  מפקד 
השפיעו  הפנימיות  ההחלטות  אם  אותנו  שתלמד  מדויקת 

באופן אחיד על כלל היחידות.

התחלואה  לנתוני  ביחס  יציב  נותר  החיזוי  מודל  כי  נראה 
במגמה:  היפוך  נצפה  ינואר  מאמצע  החל  אך  בפועל, 
התחלואה בחברה האזרחית החלה לרדת בעוד התחלואה 
מהתחלת  הנראה  ככל  נבע  הדבר  לזנק.  החלה  בצה"ל 
האזרחית  הבריאות  במערכת  קורונה  נגד  החיסונים  מתן 
ב-20 בדצמבר 2020, בעוד בצה"ל החל מתן החיסונים רק 
בוודאות השפיע  זה  נתון  בדצמבר.  ב-28  מכן,  לאחר  שבוע 
בתחלואה  הירידה  מגמת  יותר של  תחילתה המאוחרת  על 
בצה"ל – בעוד בצה"ל היא החלה בתחילת חודש פברואר 
2021, הרי שבחברה האזרחית היא החלה כבר בסוף ינואר 

2021 )תרשים 7(.

כסנסורים  פרמטרים  מגוון  שנבחנו  על-אף  כי  יצוין  עוד 
אפשריים לחיזוי )מפגשים עם רופא, צריכת תרופות, פניות 
לזימון תורים, פניות כלליות למוקד, בקשות שירות ברפואה 
מרחוק ואחרים(, מרביתם נשללו עקב היעדר קשר סטטיסטי. 

המשתנים אשר נמצאו כמשפיעים ביותר הם נתוני התחלואה 
בחברה האזרחית. משכה המצומצם של תקופת התחלואה 
ניכרת באימון המודל.  היווה מגבלה  ימים בסך הכול(   240(
מדובר בתקופה קצרה למדי לצורך למידה על מגמות. נוסף 
על כך, חשוב לציין שהגל האינטנסיבי ביותר של התחלואה 

היה השלישי, שהתרחש בסוף תקופת המחקר.

יחד עם זאת, אנו מאמינים כי ניתן לפתח מודלים סטטיסטיים 
ומתמטיים אמינים לחיזוי תחלואת הקורונה על בסיס שיטות 
לימוד מכונה, בתנאי שתתקיים תקופת למידה מספקת של 
המגמות. כמו כן, ניתן ליישם מודלים דומים בתחומים נוספים 

בעולם הרפואה על-מנת לחזות תופעות בנות מניעה.
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