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תמונת מצב יומית
מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה

רופאים מהאקדמיה במומחים ונעזר אמ״ן מקציני מורכב הגוף הבריאות משרד תחת הפועל השליטה ממרכז חלק כיום והינו אמ״ן ידי על שהוקם גוף הוא והידע המידע מרכז
הבריאות משרד באתר המידע מרכז למסמכי קישור הנגיף נגד במערכה רלבנטי ידע ההחלטות מקבלי בפני להביא כדי ועוד אפידמיולוגים

https://go.gov.il/covid19-status לצפייה בנתונים בזמן אמת
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מאתמול שבוע לפני

באוקטובר

שינוי שבועי באחוזים
מאומתים עפ״י

קשה במצב וחדשים

במערכת עדכונים לאור בנתונים שינויים ייתכנו באוקטובר ל נכון הנתונים על מבוסס

עיקרי תמונת המצב היומית
• מגמת הבלימה של המגפה בישראל נמשכת, הגם 
שמסתמנת בה האטה מסוימת בימים האחרונים. מספר 
המאומתים החדשים ושיעור הבדיקות החיוביות לקורונה 
בממוצע שבועי ממשיכים לרדת (עמוד 2). גם הממוצע 
השבועי של מספר החולים החדשים במצב קשה ושל 

מספר המתים הצטמצם ביחס לשבוע שעבר (עמוד 3).
• עם זאת, היקף התחלואה עודנו גבוה באופן מוחלט. 
להשוואה, מספר המאומתים החדשים עדיין גבוה יותר 
מאשר בשיא הגל הראשון של המגיפה בישראל 

בתחילת אפריל.
 • בעולם - נמשך גל התחלואה המשמעותי באירופה,
 ומצב חירום ועוצר לילי הוכרז גם בספרד. בסין התפרצות
 בעיר קשגר הביאה לסגר ולבדיקת מיליונים בתוך ימים
 בודדים. לצד זאת, אפס נדבקים ביממה האחרונה
 במדינת ויקטוריה שבאוסטרליה, לאחר סגר ממושך

  ויציאה מדורגת שנועדו למגר את הנגיף.
 • הסיכון להדבקה בנגיפי הקורונה והשפעת צפוי לגבור עם
 בוא החורף, לאור נטייה אנושית להצטופף בחללים
 סגורים בתקופה זו. מומלץ להעדיף לקיים פעילויות
 ומפגשים הכרחיים ככל שניתן באוויר הפתוח, דווקא

בעונת החורף.
• מזכירים - עטייה נכונה, נרחבת ושיטתית של מסכות 
 תקניות, המכסות היטב את הפה והאף, תוביל
 להפחתה ניכרת של קצב ההדבקה ותצמצם את ממדי

התחלואה. זהו האמצעי הפשוט, הזול והזמין ביותר 
לחזרה לשגרה (שגרת-קורונה).
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השיפור במגמת האטה תיתכן מה בסגר ההקלות לאור
של השהייה לאור להערכתנו האחרונים בשבועות הנצפית
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חודשיים אחרונים (ממוצע שבועי)שבועיים אחרונים

חולים חדשים

מספר בדיקות

אחוז בדיקות חיוביות
לא כולל בדיקות חוזרות של מחלימים●
כולל בדיקות מגן אבות ואמהות ודיגום בני ישיבות ●

יום שלישי | 27.10.2020 |

לא כולל בדיקות חוזרות של מחלימים 
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התאמה בין חולים חדשים במצב קשה
ומספר המאומתים החדשים מעל גיל 60 שבוע אחורה

חודשיים אחרונים (ממוצע שבועי)שבועיים אחרונים

חולים במצב קשה

חולים חדשים במצב קשה
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שינוי במספר המאושפזים במצב 
קשה בשבועיים האחרונים

שינוי במספר המאושפזים במצב קשה 
ביממה האחרונה

מספר מאושפזים
במצב קשה

-340 -39 481

(24- שינוי ממוצע ליום בשבוע האחרון)
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( (מעל גיל 

ממוצע בגל הראשוןממוצע חודשי

גילאי חולים חדשים

חולים בקבוצת גיל בסיכון

חולים חדשים במצב קשהכלל החולים החדשים
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התפלגות הגילאים בשבוע האחרון
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השוואה ביחס לעולם

בדיקות ליום למיליון אישחולים חדשים ליום למיליון איש

אחוז בדיקות חיוביות מתים ליום למיליון איש

מידע חלקי
בגל הראשון

יום שלישי | 27.10.2020 |

* הבדלים בין מדינות בשיטות המדידה יכולים להשפיע על ההשוואה
* הערך עבור כל יום הוא הממוצע של שבעה ימים אחורה


