
עיקרי תמונת המצב היומית

היקף התחלואה נמוך מאוד, על רקע הישגי חיסון פייזר בישראל.●
הוריאנט ההודי - עד כה זוהו בארץ מספר עשרות מקרים של נדבקים בוריאנט זה. ●

כמחציתם התגלו בקהילה (ובחלקם ללא קשר לחו״ל) ובפיזור גיאוגרפי נרחב יחסית; 
אפשר שהיקף ההתפשטות של הוריאנט בקהילה גבוה מהידוע בשלב זה. לפי שעה, 
קיימים פערי מידע משמעותיים באשר לתכונותיו הקליניות, ובפרט מידת מידבקותו 
(החשודה כגבוהה לאור המדווח בהודו) וכן שיעור קטלניותו; כמו כן, טרם התבהרה 
מידת היעילות הקלינית של החיסונים כנגדו. לפיכך, מומלץ לפעול בנחישות למניעת 

חדירה נוספת של וריאנט זה מחו״ל ולמניעת המשך התפשטותו בארץ.
בעולם - התפרצויות המגפה ממשיכות לפקוד מדינות שונות והגיעו להיקפי שיא ●

בשבועות האחרונים (קרוב ל-900 אלף מאומתים חדשים ליממה בעולם) - בתוך כך 
 גם ברשות הפלסטינית, ביוון ובקפריסין. ככלל, הוריאנטים הנקשרים בסיכון
 להדבקת מחלימים מתפשטים במגוון מקומות בעולם, בראשם ברזיל והודו, אך גם
 במדינות נוספות בדרום אמריקה, מרכז אמריקה ואפריקה. לאור ההתפרצויות
 הנרחבות במדינות אלו, החשש הינו שזנים אלו ימשיכו להתפתח ולצבור מוטציות
 נוספות, עד שבשלב מסוים ייתכן ויאיימו גם על מועילות החיסונים (ראו מסמך). על
 רקע זה, מניעת כניסת זני נגיף בעייתיים מחו"ל ומאמץ משותף של בדיקות, בידוד
 והתנהגות אזרחית אחראית, יהוו גורם משמעותי בהמשך הצלחת ההתמודדות

הישראלית מול הקורונה.
התחסנות בארץ וחיסון מחלימים. על רקע הסיכון להדבקה חוזרת (בעיקר בחו"ל) ●

של מחלימים בוריאנטים החדשים (ראו מסמך) אנו מזכירים כי מנת חיסון אחת 
 משפרת מאוד את ההגנה מפניהם. חוזרים על המלצתנו לכל מי שטרם התחסן
 והנו זכאי לכך (מחלימים ואחרים), לעשות זאת בהקדם האפשרי. מזכירים כי נכון

להיום, יש עדיין יותר מ-200 אלף איש בגילאי 50 ומעלה, אשר טרם התחסנו.
 מזכירים - יש צורך באחריות אישית וקהילתית, גם על רקע ירידת התחלואה.●

 למרות שבוטלה חובת עטיית המסכות באוויר הפתוח, יש להמשיך ולהקפיד על
 עטייתן בחללים סגורים בהם הסיכון להדבקה גבוה (עד פי 20 מאשר בשטח פתוח,
 ראו 1, 2); כמו כן, מומלץ להמשיך ולעטות מסכות בכל מצב של התגודדות צפופה

שאינה מאפשרת לשמור על ריחוק חברתי - גם באוויר הפתוח.

(0.2% ללא סקרים)

*נתוני היום האחרון הינם חלקיים 
וצפויים להתעדכן במהלך היום

מדדי ניהוג

מספר חולים חדשים בממוצע שבועי

סף 500 חולים חדשים ליום

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
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שינוי שבועי באחוזים
(עפ״י מאומתים 

וחדשים במצב קשה)

, ייתכנו שינויים בנתונים לאור עדכונים במערכת. מבוסס על הנתונים נכון ל-2 במאי 23:59
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10 יום השהייה מהדבקה 
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תחלואה נמשכת

#REF

!

0.2%

שבועיים בקצב זה יקטינו את
 מספר החולים החדשים פי 2

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

( 77 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 

במהלך סוף 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)

*
*נתוני היום האחרון הינם חלקיים 

וצפויים להתעדכן במהלך היום

*בוצע טיוב נתונים בגילאי המתחסנים

*בוצע טיוב נתונים בימים האחרונים

היום יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה 
תשפ"א, משרתי ומתנדבי מרכז המידע והידע למערכה בקורונה 

מרכינים את ראשיהם לזכרם ומתייחדים עם המשפחות השכולות.

מתחסנים במנה 
ראשונה במצטבר

מתחסנים אתמול
מנה ראשונה + שניה

מספר בדיקות יומי
מספר נפטרים יומי
(שלשום,1.5.21)

מספר חולים 
פעילים

5.40 מיליון(עמוד 4) 3 אלף + 6 אלף 27,218 1 1,308

(88% מגילאי 50+) (5 אלף לפני שבוע) (29,825 לפני שבוע) (6,365 במצטבר) (1,869 לפני שבוע)

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n226-variants
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n223-recovered-covid-patients-vaccination
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.28.20029272v2
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n196-confined-space-infection
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


כא' באייר 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 שני | 3.5.2021 |

לא כולל בדיקות חוזרות של מחלימים 



כא' באייר 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 | 3.5.2021 |

שינוי במספר המאושפזים במצב 
קשה בשבועיים האחרונים

שינוי במספר המאושפזים במצב קשה 
ביממה האחרונה

מספר מאושפזים
במצב קשה

-83 -6 100

(5- 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.

*
*



כא' באייר 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 | 3.5.2021 |

אחוז מבני 50+ 
שחוסנו עד כה

מתחסנים ליום בממוצע שבועי
מנה ראשונה + מנה שניה

מתחסנים מנה שניה 
אתמול

מתחסנים מנה 
ראשונה אתמול

88% 4 אלף + 6 אלף 6 אלף 3 אלף
(7 אלף לפני שבוע) (5 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



כא' באייר 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 | 3.5.2021 |

12%

התפלגות הגילאים בשבוע האחרון



כא' באייר 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 | 3.5.2021 |

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


