
עיקרי תמונת המצב היומית

כנראה שדעיכת הגנת החיסון בשתי מנות והיקפי התחסנות נמוכים במערב אירופה ●
מובילים להתפרצות נרחבת בתחלואה. במדינות רבות במערב אירופה נרשמת עלייה 
משמעותית בתחלואה. להערכתנו, הגורם לכך הוא אפקט של דעיכת הגנת החיסון (שתי 
מנות) מפני הידבקות, כפי שחוותה ישראל בגל התחלואה החולף. עיקר מסת החיסונים 
במערב אירופה התרחשה מספר חודשים לאחר ישראל, בין מרץ לאוגוסט השנה, ואחוז 

האוכלוסיה שלקחה בוסטר במדינות אלו נמוך (אחוזים בודדים). 
המנה השלישית יעילה מאוד: מחקר רחב היקף שנערך בישראל (קופ"ח כללית) מצא ●

שחיסון במנה שלישית מועיל מאוד במניעת תחלואה קשה, אשפוזים ותמותה, ביחס לחיסון 
"ותיק" בשתי מנות בלבד. המחקר השווה בין מאות אלפי מבוטחי הקופה שהתחסנו בשתי 
מנות חיסון, לפני יותר מ-5 חודשים לבין מבוטחים שהתחסנו לאחרונה במנת חיסון שלישית. 
לדברי החוקרים, המנה השלישית מפחיתה אשפוזים בשיעור של 93% ותמותה בשיעור של 
81%, בהשוואה למי שחוסן בשתי מנות בלבד. בנוסף, מראים החוקרים כי החיסון מועיל 
באופן דומה בקרב קבוצות גיל שונות (בקרב בני 40-69 ובני 70 ויותר נמצאה רמת מועילות 

דומה). סימוכין: (מחקר כללית)
מומחים בבריטניה מדגישים את החשיבות בהתחסנות גם כנגד קורונה וגם כנגד שפעת ●

בחורף הקרוב. על פי דו"ח מיוחד של הקבוצה המייעצת לאיומי נגיפים נשימתיים חדשים 
(NERVTAG) בבריטניה, קיים סיכון לתחלואת שפעת נרחבת ואף קשה בחורף הקרוב, 
בהשוואה לחורף רגיל, וזאת במקביל להימשכות התחלואה בנגיף קורונה שם. זאת, בשל 
דעיכת החיסוניות לשפעת באוכלוסייה שנובעת מחשיפה נמוכה לנגיפי שפעת בתקופת מגפת 
הקורונה בשילוב עם הפחתת צעדי הריחוק החברתי וחזרה להרגלי מגע שגרתיים. הם 
משרטטים תרחיש של תחלואה מקבילה (קורונה ונגיפים נשימתיים נוספים), אשר תעמיס על 
מערכות הבריאות. המומחים מעלים חשש שהידבקות מקבילה בקורונה ובשפעת בעת 

 ובעונה אחת, באותו אדם, עלולה להגביר את חומרת כל מחלה בפני עצמה. 
חיסון ילדים - האגודה האמריקאית לרפואת ילדים (AAP), קובעת כי למרות טענות לא ●

מבוססות בנדון, חיסוני קורונה לא פוגעים בפריון ולא פוגעים בהתפתחותם המינית של ילדים 
במסגרת ההתבגרות – האגודה קובעת כי טיעונים בדבר פגיעה לכאורה בפריון הופרכו 
מדעית זה מכבר וכי אין עדויות לפגיעות בפריון בקרב המשתתפים בניסויים הקליניים לפיתוח 

החיסונים או בקרב המיליונים שחוסנו עד כה בחיסונים, או בניסויי מעבדה שבוצעו על חיות.

*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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(222 לפני שבוע, 5- מאתמול)
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, ייתכנו שינויים בנתונים לאור עדכונים במערכת. מבוסס על הנתונים נכון ל-7 בנובמבר 23:59

0.61%

( 528 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,06.11.21)

מספר חולים 
פעילים

6.25 מיליון(עמוד 4) 2 אלף + 2 אלף 80,317 0 6,161

(93% מגילאי 50+) (2 אלף לפני שבוע) (79,349 לפני שבוע) (7,944 במצטבר) (8,055 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.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2821%2902249-2
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1027606/S1396_NERVTAG_Respiratory_infections__their_interactions_with_SARS-_CoV-2_and_implications_for_winter_2021_2022__20_September_2021.pdf
https://www.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/covid-19-vaccine-for-children/about-the-covid-19-vaccine-frequently-asked-questions/
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


ד' בכסלו 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 שני | 8.11.2021 |

לא כולל בדיקות חוזרות של מחלימים 



ד' בכסלו 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 שני | 8.11.2021 |

שינוי במספר המאושפזים במצב 
קשה בשבועיים האחרונים

שינוי במספר המאושפזים במצב קשה 
ביממה האחרונה

מספר מאושפזים
במצב קשה

-112 -5 171

(7- 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.

*

*

*

*



ד' בכסלו ה'תשפ״ב
תמונת מצב יומית

מתחסנים בפעם הראשונה
בשבועיים האחרונים - יומי

מתחסנים בפעם הראשונה -
מצטבר במיליונים

חיסונים

מנה ראשונה

יום שני | 8.11.2021 |

אחוז מבני 50+ 
שחוסנו עד כה

מתחסנים ליום בממוצע שבועי
מנה ראשונה + מנה שניה

 מתחסנים מנה שניה
אתמול

 מתחסנים מנה
ראשונה אתמול

93% 1 אלף + 1 אלף 2 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



ד' בכסלו 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 שני | 8.11.2021 |

5%

התפלגות הגילאים בשבוע האחרון



ד' בכסלו 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 שני | 8.11.2021 |

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


