
עיקרי תמונת המצב היומית

לקראת ערב חג הפסח, נזכיר כי שמירה על מרחק והימנעות מחללים סגורים ככל ●
הניתן בליל הסדר, בתוספת עטיית מסכות במהלך ימי החג וחוה"מ, הינם חיוניים 
לחג בטוח. זאת, בפרט בנוכחות מבוגרים, גם אם כלל הנוכחים מחוסנים. נאחל 

לכל בית ישראל חג שמח, כשר ובריא.
 ירידת התחלואה נמשכת, בעקבות ביצועיו הטובים של חיסון פייזר בישראל. שיעור●

 הבדיקות החיוביות נמצא בירידה מתמשכת ומקדם ההדבקה ירד בחדות בשבועיים
 האחרונים. עם זאת, התחלואה עדיין רחבה (מאות מאושפזים, קרוב ל-800 מאומתים
 חדשים ליממה בממוצע שבועי) ולכן יש להיזהר משאננות, להמשיך לעטות מסכה

כנדרש ולהקפיד על הנחיות ההתקהלות.
בעולם - שינוי המגמה בגרף התחלואה העולמי נובע מהתפרצויות משמעותיות במספר ●

אזורים ובראשם: ברזיל, הודו ומזרח אירופה. בברזיל, גל תחלואה משמעותי, כאשר 
הוריאנט הברזילאי שזוהה בעיר מנאוס מתפשט ברחבי המדינה (1) ובמזרח אירופה 
נרשמות התפרצויות, עם התפשטות הוריאנט הבריטי ביבשת. בניו-יורק, וריאנט חדש 
של הנגיף ממשיך להתבסס ונושא מוטציה שקושרה להדבקה חוזרת של מחלימים (1, 

 2). גם בירדן נרשמת בימים אלו התפרצות משמעותית של הנגיף. 
הסיכון מוריאנטים דורש מאמץ למניעת כניסתם מחו"ל (ראו מסמך) ולהגבלת ●

 תפוצתם בארץ. בחודשים האחרונים נחקרו זנים החשודים כעוקפי חסינות במחלימים
 (הדרום אפריקאי והזן הברזילאי למשל). עדויות מדעיות העלו שזנים אלו מגבירים
 משמעותית את הסיכון להדבקה חוזרת של מחלימים ומוערך שככל שזנים אלו ימשיכו
 להתפתח ולצבור מוטציות נוספות, הם עלולים לאיים גם על מועילות החיסונים. לכן,
 מומלץ לצמצם ככל הניתן את מגוון הוריאנטים המיובאים לישראל מחו"ל ואת היקפם.
 בכלל זאת, זנים המצויים כבר בארץ, דוגמת הוריאנט הדרום אפריקני, שהיקפם עודו

מוגבל ולפיכך ניתן עוד למנוע התפשטות משמעותית שלהם בישראל. כניסה מבוקרת 
לישראל ומאמץ משותף של בדיקות, בידוד, והתנהגות אחראית יסייעו בצמצום 

הסיכון.
 מניעת מחלה קשה - חשוב להבהיר שבשלב זה מוערך שיעילות החיסון של פייזר למול●

 הוריאנט הדרום אפריקאי (וזנים דומים לו) תישמר, לכל הפחות במניעת מחלה קשה.
חיסון מחלימים - על רקע הסיכון להדבקה חוזרת של מחלימים (על ידי הזן הדרום ●

אפריקאי שנמצא בישראל וייתכן שגם מזנים דומים, כגון הזן הברזילאי 1, 2), מומלץ 
למחלימים להתחסן בהקדם, בפרט לפני המפגשים המשפחתיים בפסח. מנת חיסון 

אחת משפרת מאוד את ההגנה של מחלימים מפני הוריאנטים הקיימים (ראו מסמך)

מדדי ניהוג

מספר חולים חדשים בממוצע שבועי

סף 500 חולים חדשים ליום

(1.2% 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

490

(572 לפני שבוע, 24- מאתמול)

470

25
במרץ

שינוי שבועי באחוזים
(עפ״י מאומתים 

וחדשים במצב קשה)

, ייתכנו שינויים בנתונים לאור עדכונים במערכת. מבוסס על הנתונים נכון ל-24 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

#REF

!

1.1%

שבועיים בקצב זה יקטינו את
 מספר החולים החדשים פי 2

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

( 1,530 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. 
כנראה עקב יום הבחירות

* 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,23.3.21)

מספר חולים 
פעילים

5.20 מיליון(עמוד 4) 10 אלף + 45 אלף 43,379 14 12,968

(87% מגילאי 50+) (17 אלף לפני שבוע) (77,212 לפני שבוע) (6,146 במצטבר) (23,370 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

לפני כשנה, יצא המסמך הראשון של מרכז המידע למלחמה בקורונה. 
למתעניינים, מצורף מסמך המסכם את עיקרי העשיה של המרכז בשנה 

שחלפה

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n222-pfizer-vaccine
https://www.forbes.com/sites/joewalsh/2021/03/13/brazil-now-has-the-worlds-worst-covid-outbreak-experts-blame-variants/?sh=3ffc4d6478b1
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.02.14.431043v2.full
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.23.21252259v1.full.pdf
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n226-variants
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.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
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/research-report-n228-1year-covid


יב' 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 ●

יום חמישי | 25.3.2021 |

לא כולל בדיקות חוזרות של מחלימים 



יב' 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 חמישי | 25.3.2021 |

שינוי במספר המאושפזים במצב 
קשה בשבועיים האחרונים

שינוי במספר המאושפזים במצב קשה 
ביממה האחרונה

מספר מאושפזים
במצב קשה

-181 -24 490

(12- 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.

*



יב' 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 חמישי | 25.3.2021 |

אחוז מבני 50+ 
שחוסנו עד כה

מתחסנים ליום בממוצע שבועי
מנה ראשונה + מנה שניה

מתחסנים מנה שניה 
אתמול

מתחסנים מנה 
ראשונה אתמול

87% 11 אלף + 36 אלף 45 אלף 10 אלף
(59 אלף לפני שבוע) (17 אלף לפני שבוע)

על סמך נתונים מכ-100% 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



יב' 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 חמישי | 25.3.2021 |

7%

התפלגות הגילאים בשבוע האחרון



יב' 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 חמישי | 25.3.2021 |

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


