
עיקרי תמונת המצב היומית

 FDA-אישור מנת החיסון השלישית על ידי ה

ועדת המומחים של מנהל התרופות והמזון האמריקאי (ה-FDA) המליצה פה אחד (17 ●
בספטמבר) על מתן מנה שלישית של חיסון פייזר לבני 65 מעלה, לבעלי גורמי סיכון 
לתחלואה קשה (כולל צעירים) וכן לסגלי רפואה ולאחרים בעלי סיכון גבוה לחשיפה לנגיף. 
זאת, לאחר שחברי הועדה בחנו את הנתונים המחקריים (לרבות מישראל) על דעיכת 
החיסון עם הזמן והעלייה במוגנות המוקנית לאחר החיסון השלישי והשתכנעו כי המנה 

השלישית צפויה להגביר את ההגנה מפני נגיף הקורונה בקבוצות אלו. 
סביר כי בהמשך, יאושר החיסון לקבוצות גיל נוספות גם בארה"ב, ובמדורג, כפי שהיה ●

בישראל.
יודגש כי המלצת המומחים התבססה על נתוני התחלואה העדכניים בארה"ב, כשם ●

שמשרד הבריאות פועל לפי רמות הסיכון בישראל ולא בארה"ב. יצוין כי גם מדינות 
חשובות נוספות (דוגמת בריטניה, צרפת, ספרד, גרמניה, אירלנד, אוסטריה ואיטליה) 
 FDA-החליטו לאשר מנת חיסון שלישית בדומה לישראל, ולא המתינו להחלטת ה 

בעניין.
ישראל חיסנה מוקדם ובמרוכז חלק ניכר מהציבור ומקדימה לפיכך את ארה"ב ויתר העולם ●

בכשלושה חודשים בחיסון אוכלוסייתה. הציבור האמריקאי חוסן מאוחר יותר, ותוך פריסה 
רחבה יותר בציר הזמן ועל כן דעיכת החיסוניות בכלל האוכלוסייה האמריקאית ובפרט 

בקרב הצעירים שחוסנו מאוחר יותר, טרם ניכרת בארה"ב באופן שבו ניכרת בישראל.

התחסנות במנת החיסון השלישית בישראל

 יודגש כי הנתונים המדעיים מהארץ מורים כי החיסון השלישי יעיל ובטוח: ממצאי מחקר●
 גדול שנערך בישראל, מראים כי החיסון השלישי מעלה עד פי עשר הן את המוגנות מפני
 הידבקות והן מפני מחלה קשה, ביחס למי שחוסן רק בשתי מנות. עד כה חוסנו בישראל
 במנה השלישית יותר מ-3 מיליון איש וניכר כי התחסנות נרחבת זו הובילה לבלימה בעליית
 התחלואה הקשה בקרב מחוסנים. ממעקב של משרד הבריאות אחר נתוני המתחסנים

 במנה השלישית, עולה שחיסון הדחף בטוח לחלוטין.
 עדיין נותר פוטנציאל משמעותי מאוד של אזרחים, בעיקר בגילאי הביניים, שזכאים●

 להתחסן במנה השלישית אך טרם מימשו זאת ובכך מציבים את עצמם בפני סיכונים
 מיותרים וברי מניעה לחלוטין. לפיכך, לזכאים להתחסן במנת הדחף - כולל צעירים -

מומלץ לעשות זאת ללא דיחוי, על רקע התחלואה הגואה בארץ. ככל שיותר מאיתנו 
יתחסנו במנה השלישית, כך נוכל כולנו לחזור לשגרה בטוחה במהרה.

*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
721

(688 לפני שבוע, 39+ מאתמול)

7545

19
בספטמבר

, ייתכנו שינויים בנתונים לאור עדכונים במערכת.
מבוסס על הנתונים נכון ל-18 בספטמבר 

23:59

5.39%

( 10,280 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,17.9.21)

מספר חולים 
פעילים

6.06 מיליון(עמוד 4) 2 אלף + 3 אלף 139,907 11 85,739

(92% מגילאי 50+) (2 אלף לפני שבוע) (158,400 לפני שבוע) (7,391 במצטבר) (84,233 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://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


יג' 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 ראשון | 19.9.2021 |

לא כולל בדיקות חוזרות של מחלימים 



יג' 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 ראשון | 19.9.2021 |

שינוי במספר המאושפזים במצב 
קשה בשבועיים האחרונים

שינוי במספר המאושפזים במצב קשה 
ביממה האחרונה

מספר מאושפזים
במצב קשה

+49 +39 721

(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.

*

*

*

*



יג' בתשרי ה'תשפ״ב
תמונת מצב יומית

מתחסנים בפעם הראשונה
בשבועיים האחרונים - יומי

מתחסנים בפעם הראשונה -
מצטבר במיליונים

חיסונים

מנה ראשונה

יום ראשון | 19.9.2021 |

אחוז מבני 50+ 
שחוסנו עד כה

מתחסנים ליום בממוצע שבועי
מנה ראשונה + מנה שניה

 מתחסנים מנה שניה
אתמול

 מתחסנים מנה
ראשונה אתמול

92% 3 אלף + 5 אלף 3 אלף 2 אלף

(2 אלף לפני שבוע) (2 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



יג' 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 ראשון | 19.9.2021 |

5%

התפלגות הגילאים בשבוע האחרון



יג' 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 ראשון | 19.9.2021 |

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


