
מדדי ניהוג

מספר חולים חדשים בממוצע שבועי

סף 500 חולים חדשים ליום

(4% ללא סקרים)

אחוז בדיקות חיוביות

תמונת מצב יומית
מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה

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

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

חולים מאומתים חדשיםחולים במצב קשה

חולים חדשים במצב קשה

400

(324 לפני שבוע, 11+ מאתמול)

2802

17
בדצמבר

שינוי שבועי באחוזים
(עפ״י מאומתים 

וחדשים במצב קשה)

, ייתכנו שינויים בנתונים לאור עדכונים במערכת. מבוסס על הנתונים נכון ל-16 בדצמבר 23:59

סגר ראש השנה
10 יום השהייה מהדבקה 

להשפעה על מקדם הכפלה

סגר ראש השנה
17 יום השהייה מהדבקה 

להשפעה על מקדם הכפלה

קצב תחלואה מואץ

תחלואה נמשכת

קצב תחלואה מואץ

קצב תחלואה מואט

תחלואה נמשכת

#REF

!

3.5%

שבועיים בקצב זה יקטינו את
 מספר החולים החדשים פי 2

סגר ראש השנה שינוי במצב 
מתבטא במדידות 
לאחר כ-10 ימים

( 1,865 לפני שבוע )

!

לאור ההקלות בסגר מה-8.11 עלולה להיות עלייה נוספת במדדי 
התחלואה. לאור השהייה של כעשרה ימים מהדבקה לתוצאה, שינוי 

זה יבוא לידי ביטוי במהלך השבוע.

!

יציאה מהסגר - שלב ג'

מספר בדיקות יומי מספר נפטרים יומי
(שלשום,)

מספר חולים פעילים

80,671 12 21,321

(73,859 לפני שבוע) (3,026 במצטבר) (לפני שבוע 16,151)

R מקדם ההדבקה

מימוש הקלות חדשות

שינוי שבועי בחולים חדשים באחוזים

שינוי המצב מתבטא
במדידות לאחר 

כ-10 ימים

שבועיים בקצב זה יקטינו את
 מספר החולים החדשים פי 2

שינוי שבועי בחולים חדשים באחוזים

יציאה מהסגר - שלב ב'

שינוי המצב מתבטא
במדידות לאחר 

כ-10 ימים

הקלות שלב ג'

צעדי פתיחה

* מספר המאומתים 
החדשים נמוך יותר 

מהצפוי בגלל מיעוט 
בדיקות ביממה 
החולפת ביחס 

לממוצע.

עיקרי תמונת המצב היומית

מספר הנדבקים במגמת עלייה ברורה - יותר מ-3,000 מאומתים ●
חדשים וכ-2,100 בממוצע שבועי (עמוד 1), לצד עלייה גם 
בשיעור החיוביים (קרוב ל-4%, ללא בדיקות סקר, עמוד 1 ו-2); 
 בהינתן ערכו הנוכחי של מקדם ההדבקה ( כ-1.2, ראו להלן),
 צפוי מספר המאומתים לעלות לכ-2,500 ליום בממוצע שבועי,

ייתכן כבר תוך מספר ימים. בשבועיים האחרונים מזוהה עלייה גם 
במספר החולים החדשים במצב קשה - מגמה אשר ככל הנראה 

צפויה להימשך (עמוד 3).
בעולם - גל התחלואה ממשיך להכות באירופה (יותר מ-800 ●

מתים ביממה האחרונה באיטליה ובגרמניה, ויותר מ-5,000 
ביבשת כולה) ובארה"ב (3,000 מתים ביממה החולפת). בה בעת, 
הסתיים השבוע הראשון למבצע החיסונים בבריטניה, ובו חוסנו 
קרוב ל-140 אלף איש (פי 7 לערך מהמתחסנים בניסויי הבטיחות 

של חברת פייזר).
מזכירים כי החיסונים לא צפויים להשפיע באופן ממשי על מהלך ●

 המגפה בישראל עד שלהי החורף הנוכחי. עד אז, עטייה נכונה,
נרחבת ושיטתית של מסכות תקניות, המכסות היטב את הפה 
והאף, הנה האמצעי הפשוט, הזול והזמין ביותר להפחתת קצב 

ההדבקה ומניעת תחלואה.
 על רקע יומו האחרון של חג החנוכה, מזכירים שוב לנקוט יתר●

 זהירות על מנת לשמור על המבוגרים, בדגש על בני הגיל השלישי
 ועל בעלי מחלות הרקע; יש לאוורר היטב חללים סגורים ולהימנע
 ככל הניתן משירה ואכילה רבי משתתפים. בברכת חג שמח

ובריא!.
בדו"ח זה מוצג גם מקדם ההדבקה (R) בהתבסס על מספר ●

המאומתים היומי (עמוד 1). בחודש האחרון מקדם ההדבקה 
גדול משמעותית מ-1, דבר המבטא התפשטות מואצת של 
המגיפה. למידע נוסף בנוגע לדרך החישוב, לשאלות ותשובות 
בנוגע למקדם ההדבקה, וכן להערכת מקדם ההדבקה בהתבסס 

על מקורות מידע נוספים ראו בקישור. 

* מספר החולים 
המאומתים הנמוך 

יחסית מושפע 
ממיעוט בדיקות 

בסוף השבוע.

שינוי המצב 
מתבטא

במדידות 
לאחר 

כ-10 ימים

מימוש הקלות חדשות

לפרטים נוספים על השיטה, חישוב על סמך מקורות מידע נוספים 
אשר מאפשרים להעריך את אי הוודאות (שהיא כ- ±0.1), ושאלות 

ותשובות ראו קישור

https://www.gov.il/he/departments/corona-national-information-and-knowledge-center
https://go.gov.il/covid19-status
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n182-mask-usage
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n182-mask-usage
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n196-confined-space-infection
https://docs.google.com/document/d/1qjK_IqCpN4_8pZDfXNmQP1oUX07HYKcnqlUKVZrDhD4/edit#heading=h.25de9qzf9rw8
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/contagion-coefficient/he/daily-report_further-information.pdf


ב' בטבת ה'תשפ״א

תמונת מצב יומית

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 חמישי | 17.12.2020 |

לא כולל בדיקות חוזרות של מחלימים 



ב' בטבת ה'תשפ״א

תמונת מצב יומית

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

יום חמישי | 17.12.2020 |

שינוי במספר המאושפזים במצב 
קשה בשבועיים האחרונים

שינוי במספר המאושפזים במצב קשה 
ביממה האחרונה

מספר מאושפזים
במצב קשה

+108 +11 400

(11+ שינוי ממוצע ליום בשבוע האחרון)



ב' בטבת ה'תשפ״א

תמונת מצב יומית

(מעל גיל 60)

ממוצע חודשי
17%

ממוצע בגל הראשון

גילאי חולים חדשים

חולים בקבוצת גיל בסיכון

חולים חדשים במצב קשהכלל החולים החדשים

יום חמישי | 17.12.2020 |

14%

התפלגות הגילאים בשבוע האחרון



ב' בטבת ה'תשפ״א

תמונת מצב יומית

השוואה ביחס לעולם

בדיקות ליום למיליון אישחולים חדשים ליום למיליון איש

אחוז בדיקות חיוביות מתים ליום למיליון איש

מידע חלקי
בגל הראשון

יום חמישי | 17.12.2020 |

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


