
עיקרי תמונת המצב היומית

 מספר המאומתים ומספר החולים במצב קשה ממשיכים במגמת ירידה, אך היקף●
 התחלואה עודנו גבוה יחסית ויש להיזהר משאננות. שיעור הבדיקות החיוביות
 נמצא בירידה מתמשכת ומקדם ההדבקה ירד בחדות בשבוע האחרון. סימנים אלה
 מעידים על צמצום בהיקף ההדבקות. מספר החולים במצב קשה גבוה יחסית (כ-650
 בממוצע שבועי), אך ממשיך לרדת בהדרגה (עמוד 3). חרף ההתפתחויות החיוביות,
 המשך ההקלות עלול להביא לעלייה מחודשת בתחלואה, בעיקר אצל אלו שטרם

חוסנו.
החיסונים הם הכלי היעיל ביותר להפחתת תחלואה קשה, גם עבור מחלימים - ●

מחלימים מצויים בסיכון להדבקה חוזרת מהזן הדרום אפריקאי שנמצא בישראל 
וייתכן שגם מזנים דומים, כגון הזן הברזילאי (1, 2). על כן, מומלץ למחלימים 
להתחסן בהקדם. המרכז האמריקני לבקרת מחלות (CDC) הכריז כי לא מוכרים 
סיכונים בטיחותיים בחיסון מחלימים ומשורת מחקרים עולה שמנת חיסון אחת משפרת 
מאוד את ההגנה של מחלימים מפני הוריאנטים הקיימים (ראו מסמך). מדיווחים 
ראשוניים עולה כי מחלימים שסובלים מתסמינים מתמשכים גם לאחר החלמתם, 
מעידים על שיפור ניכר במצבם לאחר קבלת מנת חיסון (1, 2, 3, 4). יודגש כי עבור 
כלל האוכלוסיה, החיסונים הם הכלי היעיל ביותר להפחתת תחלואה קשה ולמניעת 
 נזקים ארוכי טווח (אשר נצפו אצל 1 מכל 10 חולים). נזכיר כי חיסון פייזר מוריד

משמעותית את הסיכון להידבק בנגיף החל משבוע לאחר המנה השנייה. מי שמתחסן 
מגן לא רק על עצמו אלא גם על סביבתו ועל היקרים לו.

הסיכון מכניסת וריאנטים - סיכון מרכזי למבצע החיסונים הינו כניסת וריאנטים ●
מחו"ל שיפחיתו משמעותית ממועילותו; כניסה מבוקרת לישראל ומאמץ משותף של 
בדיקות, בידוד, והתנהגות אחראית יסייעו בצמצום הסיכון (ראה מסמך חדש). 
ברקע, וריאנט חדש של הנגיף ממשיך להתבסס בניו יורק, ונושא מוטציה שקושרה 
להדבקה חוזרת של מחלימים (1, 2). בברזיל, גל תחלואה משמעותי, כאשר הוריאנט 

 הברזילאי שזוהה בעיר מנאוס מתפשט ברחבי המדינה  (1). 
 חיסוני קורונה ופריון - לאחרונה נפוצו ברשתות החברתיות טענות לא מבוססות,●

 לפיהן חיסוני קורונה עלולים להזיק לפריון. טענות אלו נעדרות בסיס מדעי וכלל לא
 מוכרות עובדות או מנגנונים ביולוגיים המצביעים על פגיעה אפשרית (ואף לא
 תיאורטית) בפוריות הגבר או האישה כתוצאה מהחיסונים המוכרים (ראו נייר עמדה

בנושא).

מדדי ניהוג

מספר חולים חדשים בממוצע שבועי

סף 500 חולים חדשים ליום

(2.6% 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 חדשים*חולים במצב קשה

חולים חדשים במצב קשה

642

(708 לפני שבוע, 16+ מאתמול)

1339

15
במרץ

שינוי שבועי באחוזים
(עפ״י מאומתים 

וחדשים במצב קשה)

, ייתכנו שינויים בנתונים לאור עדכונים במערכת. מבוסס על הנתונים נכון ל-14 במרץ 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
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!

2.4%

שבועיים בקצב זה יקטינו את
 מספר החולים החדשים פי 2

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

( 2,349 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'

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.

* 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.

*לפי כמות המתחסנים הרשומים במאגרי המידע של משרד 
הבריאות. הפער בינו לבין מספר המתחסנים בפועל הוא 

בדיווחים טלפוניים שיושלמו ויעברו טיוב במערכות המידע של 
משרד הבריאות במהלך הימים הקרובים

* מספר המאומתים 
החדשים נמוך יותר 
מהצפוי בגלל מיעוט 

בדיקות ביממה החולפת 
ביחס לממוצע.

(עמוד 4)
(שלשום,6.3.21)

מתחסנים במנה 
ראשונה במצטבר

מתחסנים אתמול
מנה ראשונה + שניה

מספר בדיקות יומי
מספר נפטרים יומי
(שלשום,13.3.21)

מספר חולים 
פעילים

5.10 מיליון(עמוד 4) 21 אלף + 74 אלף 55,225 16 27,537

(86% מגילאי 50+) (31 אלף לפני שבוע) (62,298 לפני שבוע) (6,000 במצטבר) (38,059 לפני שבוע)

*

*נתוני היום האחרון הינם חלקיים 
וצפויים להתעדכן במהלך היום

*נתוני היום האחרון הינם חלקיים 
וצפויים להתעדכן במהלך היום

*בוצע טיוב נתונים בגילאי המתחסנים

*בוצע טיוב נתונים בימים האחרונים

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3793486
https://www.nytimes.com/2021/03/01/health/covid-19-coronavirus-brazil-variant.html?smid=fb-nytimes&smtyp=cur
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n223-recovered-covid-patients-vaccination
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.11.21253225v1?rss=1
https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-vaccine-may-help-long-covid-sufferers-patient-groups/
https://www.usnews.com/news/health-news/articles/2021-03-09/can-a-covid-vaccine-help-long-haul-sufferers
https://www.theverge.com/2021/3/2/22308965/covid-vaccine-shots-symptoms-improve-chronic-long-haulers
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n222-pfizer-vaccine
https://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/news/news/2021/02/new-policy-brief-calls-on-decision-makers-to-support-patients-as-1-in-10-report-symptoms-of-long-covid
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n222-pfizer-vaccine
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n226-variants
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.23.21252259v1.full.pdf
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.02.14.431043v2.full
https://www.forbes.com/sites/joewalsh/2021/03/13/brazil-now-has-the-worlds-worst-covid-outbreak-experts-blame-variants/?sh=3ffc4d6478b1
https://www.gov.il/BlobFolder/news/19012021-01/he/NEWS_Corona_vaccine-pregnancy.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/19012021-01/he/NEWS_Corona_vaccine-pregnancy.pdf
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-n211-r-calculate
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/contagion-coefficient/he/daily-report_further-information.pdf
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n211-r-calculate


ב' בניסן 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 שני | 15.3.2021 |

לא כולל בדיקות חוזרות של מחלימים 



ב' בניסן 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 שני | 15.3.2021 |

שינוי במספר המאושפזים במצב 
קשה בשבועיים האחרונים

שינוי במספר המאושפזים במצב קשה 
ביממה האחרונה

מספר מאושפזים
במצב קשה

-107 +16 642

(9- שינוי ממוצע ליום בשבוע האחרון)

*נתוני היום האחרון הינם חלקיים וצפויים 
להתעדכן במהלך היום

*

חודשיים אחרונים (ממוצע שבועי)שבועיים אחרונים

בשל מדיניות חיסון המותאמת לחתכי גיל שונים, היחס בין 
מספר המאומתים בגילאי 60+ לבין מספר החולים במצב קשה 

בכלל הגילאים, איננו מדד אמין לשיעור השינוי הצפוי 
בתחלואה הקשה; במקומו מוצג הממוצע השבועי של מספר 

החולים החדשים במצב קשה בחודשיים האחרונים, אשר 
מאפשר הצגה בטווח ארוך יותר של התפתחות התחלואה הקשה.

*



ב' בניסן ה'תשפ״א
תמונת מצב יומית

מתחסנים בפעם הראשונה
בשבועיים האחרונים - יומי

מתחסנים בפעם הראשונה -
מצטבר במיליונים

חיסונים*

היקף המתחסנים במנה ראשונה מכל 
קבוצת גיל

יום שני | 15.3.2021 |

אחוז מבני 50+ 
שחוסנו עד כה

מתחסנים ליום בממוצע שבועי
מנה ראשונה + מנה שניה

מתחסנים מנה שניה 
אתמול

מתחסנים מנה 
ראשונה אתמול

86% 21 אלף + 61 אלף 74 אלף 21 אלף
(72 אלף לפני שבוע) (31 אלף לפני שבוע)

על סמך נתונים מכ-101% מסך החיסונים

*מספר החיסונים במצטבר הינו לפי כמות המתחסנים הרשומים במאגרי המידע של משרד הבריאות. הפער בינו לבין 
מספר המתחסנים בפועל הוא בדיווחים טלפוניים שיושלמו ויעברו טיוב במערכות המידע של משרד הבריאות במהלך 

הימים הקרובים

*

מתחסנים בפעם השניה
בשבועיים האחרונים - יומי

*בוצע טיוב נתונים 
בגילאי המתחסנים

*בוצע טיוב נתונים 
בגילאי המתחסנים

*בוצע טיוב נתונים בימים האחרונים



ב' בניסן 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 שני | 15.3.2021 |

6%

התפלגות הגילאים בשבוע האחרון



ב' בניסן 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 שני | 15.3.2021 |

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


