
עיקרי תמונת המצב היומית

תסמינים מתמשכים (Long COVID) בקרב ילדים - מסקר שערך משרד הבריאות עולה ●
כי מעט מעל 10% מהילדים שמחלימים מקורונה ממשיכים לסבול מתסמינים גם לאחר 
ההחלמה, וכי כ-2% עד כ-5% מהילדים המחלימים נותרים עם תסמינים גם בחלוף חצי 
שנה מהחלמתם (השיעור גבוה יותר ככל שעולים בגיל). משמעות הממצאים היא כי 
בישראל חיים כיום אלפי ילדים מחלימים, הסובלים מתסמינים ארוכי טווח, רבים מהם 
טורדניים בלבד אך חלקם משפיעים על איכות חייהם ביום-יום. ממצאים אלו עולים בקנה 
אחד עם נתונים המצטברים גם משורת מחקרים מהעולם (1,2,3,4,5) ומעידים על כך שנגיף 
הקורונה עלול לגרום לנזקים ארוכי טווח לא רק בקרב מבוגרים אלא גם בקרב ילדים. 
ממצאים אלו מוזכרים ברקע לדיווחים על "מסיבות הדבקה" מכוונות והורים המעדיפים 
שילדיהם ידבקו בנגיף על פני חיסונם. על רקע הסיכון הלא זניח לנזקים גופניים וקוגניטיביים 
מתמשכים גם בילדים שנדבקים בנגיף ובפרט על רקע האישור המתקרב לחיסונם של ילדים 
מגיל 5 ומעלה, מומלץ לפעול ככל הניתן למניעת הדבקה של ילדים (גם אם על פי רוב 

מחלתם הראשונית קלה).
 תזזיתיות במגמות התחלואה - מדדי התחלואה גבוהים מאוד ומקדם ההדבקה אשר ירד●

 למשך מספר ימים עלה מחדש בצורה תלולה לערך גדול מ-1. שינויים אלה בערכו של
 המקדם אינם מפתיעים, שכן תקופה זו של החגים מתאפיינת בריבוי אירועים בעלי פוטנציאל
 הדבקה גבוה לצד שינויים בהיקף הבדיקות במהלך החגים. יש לזכור גם, כי העלייה
 הנוכחית במקדם ההדבקה משקפת אירועים שהתרחשו לפני כשבוע ויותר. מכל מקום, על
 מנת למנוע עלייה מחודשת משמעותית בתחלואה הקשה וכדי להתגבר על גל התחלואה
 הרביעי, יש להמשיך בפעולות הננקטות על ידי הרשויות והציבור - בעיקר התחסנות נרחבת
 של הזכאים לכך; היבדקות באם חשים ברע או לקראת מפגשים משפחתיים וביתר שאת
 במפגשים עם מבוגרים ולא מחוסנים; עריכת תפילות באוויר הפתוח ככל שהדבר ניתן,
 עטיית מסכות בחללים סגורים - כולל מחוסנים ומחלימים, הקפדה על בידוד על פי

ההנחיות וכן בקרה הדוקה על החוזרים מחו"ל בד בבד עם אכיפה וענישה מחמירה.
 עלייה בתחלואה הקשה בקרב לא מחוסנים צעירים - לצד התייצבות בתחלואה הכללית,●

 נמשכת עלייה במספר המאומתים שאינם מחוסנים ובחולים במצב קשה שאינם מחוסנים -
 ובפרט אצל לא מחוסנים בני פחות מ-60; נכון להיום, מרבית החולים במצב קשה הנם לא
 מחוסנים, למרות שהם מהווים מיעוט מובהק של האוכלוסיה הזכאית לחיסונים בישראל.

מנת החיסון השלישית - מנת הדחף מפחיתה משמעותית את הסיכון להידבק בנגיף ●
ולהדביק אחרים וכן מפחיתה משמעותית את הסיכון לפתח מחלה קשה ולסבול מסיבוכי 
המחלה - שיפור מוגנות עד פי-10 (1, 2, 3). עד כה חוסנו בישראל במנה השלישית כ-2.9 
מיליון איש וניכר כי התחסנות נרחבת זו הובילה לבלימה בעליית התחלואה הקשה בקרב 
מחוסנים בכלל ובקרב מחוסנים מבוגרים בפרט. ממעקב של משרד הבריאות אחר נתוני 
המתחסנים במנה השלישית, עולה שחיסון הדחף בטוח לחלוטין. לזכאים להתחסן במנת 

הדחף - כולל צעירים - מומלץ לעשות זאת ללא דיחוי.

*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
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, ייתכנו שינויים בנתונים לאור עדכונים במערכת.
מבוסס על הנתונים נכון ל-13 בספטמבר 

23:59
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( 10,875 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,12.9.21)

מספר חולים 
פעילים

6.04 מיליון(עמוד 4) 6 אלף + 8 אלף 177,883 18 83,952

(91% מגילאי 50+) (3 אלף לפני שבוע) (180,301 לפני שבוע) (7,297 במצטבר) (86,633 לפני שבוע)

* מספר החולים 
המאומתים הנמוך 

יחסית מושפע 
ממיעוט בדיקות 

במהלך סוף השבוע
.

(עמוד 4)
(שלשום,6.3.21)

* מספר החולים 
המאומתים הנמוך 

יחסית מושפע 
ממיעוט בדיקות 

במהלך החג
.

https://assets.researchsquare.com/files/rs-798316/v1/8322114d-03ed-42ad-8fdb-883a05a64643.pdf?c=1628633145
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n231-safety-vaccines-in-children
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.28.21257602v1
https://www.pediatrics.org.il/clinical-guidelines/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8-%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93-%D7%95%D7%93%D7%A3-%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%9F/
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2352-4642%2821%2900198-X
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general
https://www.ynet.co.il/health/article/r1elsvcxy?utm_source=m.ynet.co.il&utm_medium=social&utm_campaign=whatsapp
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/vaccine-efficacy-safety-follow-up-committee/he/files_publications_corona_booster-27082021.pdf
https://www.gov.il/he/departments/corona-national-information-and-knowledge-center
https://go.gov.il/covid19-status
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


ח' בתשרי ה'תשפ״ב
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 שלישי | 14.9.2021 |

לא כולל בדיקות חוזרות של מחלימים 



ח' בתשרי ה'תשפ״ב
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 שלישי | 14.9.2021 |

שינוי במספר המאושפזים במצב 
קשה בשבועיים האחרונים

שינוי במספר המאושפזים במצב קשה 
ביממה האחרונה

מספר מאושפזים
במצב קשה

-56 -20 690

(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.

*

*

*

*



ח' בתשרי ה'תשפ״ב
תמונת מצב יומית

מתחסנים בפעם הראשונה
בשבועיים האחרונים - יומי

מתחסנים בפעם הראשונה -
מצטבר במיליונים

חיסונים

מנה ראשונה

יום שלישי | 14.9.2021 |

אחוז מבני 50+ 
שחוסנו עד כה

מתחסנים ליום בממוצע שבועי
מנה ראשונה + מנה שניה

 מתחסנים מנה שניה
אתמול

 מתחסנים מנה
ראשונה אתמול

91% 4 אלף + 5 אלף 8 אלף 6 אלף

(3 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.

מתחסנים בפעם השלישית
בשבועיים האחרונים - יומי

מנה שלישית (מתוך מתחסני מנה שניה לפני 5 חודשים)

היקף המתחסנים מכל קבוצות הגיל

היקף המתחסנים מנה ראשונה מכל 
קבוצות הגיל



ח' בתשרי ה'תשפ״ב
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 שלישי | 14.9.2021 |

6%

התפלגות הגילאים בשבוע האחרון



ח' בתשרי ה'תשפ״ב
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 שלישי | 14.9.2021 |

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


