
מדדי ניהוג

מספר חולים חדשים בממוצע שבועי

סף 500 חולים חדשים ליום

(6.4% 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

624

(514 לפני שבוע, 3+ מאתמול)

5583

30
בדצמבר

שינוי שבועי באחוזים
(עפ״י מאומתים 

וחדשים במצב קשה)

, ייתכנו שינויים בנתונים לאור עדכונים במערכת. מבוסס על הנתונים נכון ל-29 בדצמבר 23:59

סגר ראש השנה
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סגר ראש השנה
17 יום השהייה מהדבקה 

להשפעה על מקדם הכפלה
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תחלואה נמשכת

קצב תחלואה מואץ
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5.7%

שבועיים בקצב זה יקטינו את
 מספר החולים החדשים פי 2

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

( 4,373 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,28/12/20)

מספר חולים פעילים

97,395 32 41,303

(לפני שבוע 93,435) (במצטבר 3,277) (לפני שבוע 30,446)

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

לתת כתף - ישראל ממשיכה במבצע (כ - 650 אלף חיסונים עד כה, ●
כמעט 80 אלף בממוצע יומי בשבוע האחרון - ראו הרחבה בעמוד 4) 
וממוקמת במקום הראשון בעולם במספר החיסונים לנפש. על מנת לשפר 
 דרמטית את ההתמודדות עם המגיפה יש להמשיך ולהתחסן בקצב גבוה
 ככל הניתן, ובפרט - להשלים את חיסון האוכלוסייה המבוגרת (בני 60
 ומעלה) מהר ככל האפשר. עמידה ביעד זה הינה הדבר אשר ישפיע יותר
 מכל דבר אחר על הורדת היקף התחלואה הקשה והתמותה. להבנתנו,
 בקצב החיסונים הנוכחי ניתן להשיג יעד זה תוך כחודש, בהינתן מדיניות

מתאימה, לצד מודעות ציבורית ועזרה הדדית.
 תחלואה - שיעור החיוביים נמצא במגמת עלייה מזה כמה שבועות וכבר●

 מתקרב לרף ה-6%, ולאור הגעה לתקרת הבדיקות צפוי לעלות עוד יותר -
 מעיד על עלייה משמעותית בהתפשטות התחלואה בקהילה; מספר החולים
 החדשים במצב קשה נמצא גם הוא במגמת עלייה ברורה ועומד כרגע על
 כ-100 חולים קשים חדשים ליום. על מנת לקצר ככל הניתן את משך
 ההגבלות אשר יישומן החל השבוע, יש לעצור את היקף ההדבקה הגבוה.
 לשם כך יש לצמצם התקהלויות, לאוורר היטב חללים סגורים, להקפיד על
עטייה נכונה, נרחבת ושיטתית של מסכות תקניות, המכסות היטב את הפה 

והאף ולקיים את שאר הנחיות ההתנהלות המחייבות בתקופת הקורונה.
בעולם - מבצע החיסונים בעולם נמשך ועד כה התחסנו כ-3.6 מיליון ●

 איש בחיסונים מערביים. מדינות רבות ממשיכות במדיניות הריחוק
 החברתי ובהטלת הגבלות גם לאחר תחילת מבצע החיסונים, כדי

להימנע מהתפרצויות נרחבות (ראו מסמך).
 זן הנגיף המוטנטי - נמשך המעקב אחר זני הנגיף החדשים שנתגלו●

 בבריטניה ובדרא"פ, שנראה שהינם מדבקים בהרבה. מוערך כי מוטציות
 אלו לא גורמות למחלה קשה יותר ולא צפויות לפגום ביעילות החיסונים,
 ובקרוב צפויים להתפרסם ממצאי ניסויי מעבדה שבחנו סוגייה זו. עד כה,
 זוהו בישראל בוודאות נשאים בודדים של הזן הבריטי, אך נראה שהיקפם

בפועל גבוה משמעותית.

* 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://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n196-confined-space-infection
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n182-mask-usage
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n208-social-distancing-policies
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/contagion-coefficient/he/daily-report_further-information.pdf


ט"ו 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 רביעי | 30.12.2020 |

לא כולל בדיקות חוזרות של מחלימים 



ט"ו 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 רביעי | 30.12.2020 |

שינוי במספר המאושפזים במצב 
קשה בשבועיים האחרונים

שינוי במספר המאושפזים במצב קשה 
ביממה האחרונה

מספר מאושפזים
במצב קשה

+234 +3 624

(16+ שינוי ממוצע ליום בשבוע האחרון)



ט"ו 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 רביעי | 30.12.2020 |

13%

התפלגות הגילאים בשבוע האחרון



ט"ו 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 רביעי | 30.12.2020 |

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


