
עיקרי תמונת המצב היומית

 עלייה בהיקף התחלואה - בשבועות האחרונים, בשל התפשטות וריאנט דלתא●
 בישראל, חלה עלייה ברורה בכל מדדי התחלואה - מספר המאומתים היומי (סביב
 אלף בממוצע שבועי), שיעור הבדיקות החיוביות ובעיקר - מספר החולים במצב
 קשה. הגם שלפי שעה מספר החולים במצב קשה קטן יחסית, העליייה במספרם
 ביחס לשבועות הקודמים משקפת באופן ברור ואובייקטיבי (ללא תלות במספר

הבדיקות, למשל) את התפשטות המגפה בארץ.
 האצת החיסונים - נוכח גל התחלואה הצפוי בעקבות התפשטות זן דלתא של נגיף●

 הקורונה, האצת ההתחסנות הינה הפתרון המרכזי לצמצום הסיכון מפיתוח מחלה
 קשה ומתופעות ארוכות טווח אצל הנדבקים. ככל שרבים יותר באוכלוסיה יתחסנו,
 כך יידבקו פחות אנשים עד להגעה לאיזון מחודש מול זן זה של הנגיף. מומלץ
 לאוכלוסיות הסיכון להתחסן בהקדם, וגם לאחרים - כולל בני נוער בגילאי 12-15 - על
 מנת לצמצם את הסבירות להתפתחות תופעות ארוכות טווח בעקבות הקורונה. ראו

הרחבה במסמך.
 אשר לחיסון בני הנוער - במסמך זה פירטנו את המידע והנתונים על בטיחות●

 ומועילות חיסוני פייזר ותרומתם לצמצום הסיכון מהנגיף לילדים ובני נוער וכן להגנה
על סביבתם.

 בלימת העלייה בהיקף ההדבקה - הפעולות הננקטות בימים אלו לקטיעת●
 שרשראות ההדבקה נועדו להאט את קצב התפשטות המגיפה, ולאפשר למעוניינים
 בכך להתחסן טרם התפשטות הנגיף, כך שיוכלו להימנע מהסיכון שבהידבקות. על
 הציבור להמשיך לעטות מסכות בחללים סגורים (גם מחוסנים ומחלימים) ולשתף
 פעולה בבדיקות ובחקירות האפידמיולוגיות, לשיפור האחיזה בהתפרצות. מקדם
 ההדבקה עודנו גבוה וערכו קרוב ל-1.4 ומשקף הכפלה של מספר המאומתים

והחולים מתוכם כל שבוע בקירוב.
בעולם, ממשיכה התפשטותו של וריאנט דלתא של נגיף הקורונה - נראה כי הוא ●

מידבק מאוד - ככל הנראה ב-50% יותר מהוריאנט הבריטי. עדויות ראשוניות מעלות 
שוריאנט זה אף אלים יותר (מצריך יותר אשפוזים) פי 2 ביחס לוריאנט הבריטי, עבור 
לא מחוסנים. מסתמן כי חיסוני פייזר יעילים (93%-96%) במניעת מחלה קשה 
מוריאנט זה, אך נדרשת קבלת שתי המנות להגנה מקסימלית, שכן בקרב מחוסנים 
במנה אחת בלבד, מועילות החיסון פוחתת משמעותית. יש להבהיר כי גם מחוסנים 
עלולים להידבק בוריאנט זה ולהדביק אחרים, בשיעור לא ידוע. השפעת החיסון 
ניכרת במדינות המחוסנות, כגון בריטניה וארה"ב, כאשר היקפי התמותה 

 בהתפרצויות כעת נמוכים בהשוואה להתפרצויות קודמות. 

*נתוני היום האחרון הינם חלקיים 
וצפויים להתעדכן במהלך היום

מספר מאומתים חדשים בממוצע שבועי

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
61

(45 לפני שבוע, מאתמול)
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ביולי

, ייתכנו שינויים בנתונים לאור עדכונים במערכת. מבוסס על הנתונים נכון ל-20 ביולי 23:59

1.68%

( 759 לפני שבוע )

R מקדם ההדבקה

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

ותשובות ראו קישור.

*

מתחסנים במנה 
ראשונה במצטבר

מתחסנים אתמול
מנה ראשונה + שניה

מספר בדיקות יומי
מספר נפטרים יומי
(שלשום,19.7.21)

מספר חולים 
פעילים

5.74 מיליון(עמוד 4) 2 אלף + 11 אלף 83,996 0 8,736

(88% מגילאי 50+) (3 אלף לפני שבוע) (58,755 לפני שבוע) (6,405 במצטבר) (5,105 לפני שבוע)

* מספר החולים 
המאומתים הנמוך 

יחסית מושפע 
ממיעוט בדיקות 

במהלך סוף השבוע
.

(עמוד 4)
(שלשום,6.3.21)

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n230-large-scale-vaccination
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n230-large-scale-vaccination
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n231-safety-vaccines-in-children
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/996740/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_17.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.22.21257658v1
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


יב' באב ה'תשפ״א
תמונת מצב יומית

חודשיים אחרונים (ממוצע שבועי)שבועיים אחרונים

מאומתים חדשים

מספר בדיקות

אחוז בדיקות חיוביות
לא כולל בדיקות חוזרות של מחלימים ●
כולל בדיקות מגן אבות ואמהות ●

יום רביעי | 21.7.2021 |

לא כולל בדיקות חוזרות של מחלימים 



יב' באב 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 | 21.7.2021 |

שינוי במספר המאושפזים במצב 
קשה בשבועיים האחרונים

שינוי במספר המאושפזים במצב קשה 
ביממה האחרונה

מספר מאושפזים
במצב קשה

+26 0 61

(2+ 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' באב 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 רביעי | 21.7.2021 |

אחוז מבני 50+ 
שחוסנו עד כה

מתחסנים ליום בממוצע שבועי
מנה ראשונה + מנה שניה

 מתחסנים מנה שניה
אתמול

 מתחסנים מנה
ראשונה אתמול

88% 2 אלף + 7 אלף 11 אלף 2 אלף

(5 אלף לפני שבוע) (3 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

*נתוני היום האחרונים לא מוצגים עקב תקלת 
נתונים בהתחסנות ביממה האחרונה.



יב' באב ה'תשפ״א
תמונת מצב יומית

(מעל גיל 60)

ממוצע חודשי
17%

ממוצע בגל הראשון

גילאי מאומתים חדשים

חולים בקבוצת גיל בסיכון

חולים חדשים במצב קשהכלל המאומתים החדשים

יום רביעי | 21.7.2021 |

15%

התפלגות הגילאים בשבוע האחרון



יב' באב ה'תשפ״א
תמונת מצב יומית

השוואה ביחס לעולם

בדיקות ליום למיליון אישמאומתים חדשים ליום למיליון איש

אחוז בדיקות חיוביות מתים ליום למיליון איש

מידע חלקי
בגל הראשון

יום רביעי | 21.7.2021 |

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


