
תמונת המצב בישראל - ריבוי תחלואה ועומס צפוי על מערכת הבריאות

למעלה מ-42,000 ישראלים אומתו כחיוביים אתמול (PCR ואנטיגן מוסדי במשולב). מוערך כי שיעור הנדבקים 
בפועל גבוה עוד יותר. נמשכת העלייה בתחלואה בכלל קבוצות הגיל והמגזרים, ורמות ההדבקה הנוכחיות 
חסרות תקדים. העלייה צפויה להימשך גם בשבועות הקרובים. מספר המאושפזים הכללי ממשיך לעלות 

במהירות וביממה האחרונה אושפזו במצב קשה למעלה מ-65 אנשים. 

למרות הדומיננטיות של זן ה"אומיקרון", קיים חשש מהמשך ההדבקות בדלתא, בהיקפים מצומצמים אך 
עדיין מורגשים. נוכחות שני הזנים יחד עלולה להחריף את העומסים במחלקות הקורונה ובמערכת הבריאות 

ולהגביר את הלחץ על משאבי טיפול נמרץ והנשמה שכן מאושפזי "דלתא" נוטים יותר לתחלואה קשה. 

חיסון, ובייחוד חיסון טרי, הוכח כיעיל במניעת תחלואה קשה עבור שני הוריאנטים. לאור ריבוי התחלואה, 
והעליה החדה באשפוזים ובתחלואה קשה, מומלץ להקפיד על היבדקות תכופה, מיעוט במפגשים עם אוכלוסיות 
בסיכון וצמצום פעילויות לא חיוניות רבות משתתפים, בייחוד אלו המתקיימות באופן לא בטוח (בפנים ו/או ללא 

מסכות).

עלייה בשיעור המאומתים בקרב קבוצות המחלימים. בעיקר בקבוצת המחלימים הותיקים (החלמה לפני 
למעלה מ-6 חודשים) שלא התחסנו. המוגנות היחסית שהקנתה ההחלמה מפני הדבקה, נשחקה אל מול 
האומיקרון. על כן, מומלץ למחלימים ותיקים לגשת ולהתחסן בהקדם. השינוי במדיניות הבדיקות צפוי להשפיע 

על מדדי אחוז הבדיקות החיוביות ומדדים אחרים, ועל כן, יש להתייחס לשינויים בהם במשנה זהירות. 

העומס על מערכת הבריאות - ההדבקות בצוותי הרפואה יותר מהוכפלו בשבוע האחרון כך שסך הבידודים 
במערכת עומד על כמעט 5,000, אנשי צוות רפואי / בריאות* שרבים מהם מבודדים בשל מחלה (ולא בשל 
מגע). המשך מגמה זו עלולה לאתגר את מערכת הרפואה, נוכח תחלואת חורף (בדגש לשפעת) שגרמה 

לעומסים עוד טרום הגל, ובשילוב עלייה ניכרת במאושפזי הקורונה. 

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
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, ייתכנו שינויים בנתונים לאור עדכונים במערכת. מבוסס על הנתונים נכון ל-11 בינואר 23:59

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,)
מספר חולים 

פעילים

6.64 מיליון 8 אלף + 9 אלף 368,109 0 222,709

(97% מגילאי 50+) (9 אלף לפני שבוע) (192,109 לפני שבוע) (8,054 במצטבר) (56,808 לפני שבוע)

מספר מאומתים חדשים בממוצע שבועי

*הנתונים אינם כוללים בדיקות ביתיות

  * נתוני משרד הבריאות

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
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral


תמונת מצב שוטפת
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
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תחלואה בעולם: אומיקרון מתפשט ברחבי העולם בקצב גבוה; שיעור האשפוזים מסך המאומתים 
נמוך יחסית לדלתא, כיוון שהוריאנט מפגין קליניקה פחות קשה. יחד עם זאת, ריבוי הנדבקים 

 גורר במספר מקומות עומסי אשפוז ניכרים.

בשבוע האחרון ניכרת עלייה בתחלואה במדינות רבות נוספות בעולם, המקושרת להבנתנו 
להתפשטות האומיקרון: כך, חוץ מההתפרצויות המוכרות באפריקה, מערב אירופה וצפון אמריקה, 
ניכרת עלייה חדה בתחלואה במדינות באסיה (הודו, הפיליפינים, יפן), בדרום אמריקה (ארגנטינה, 

ברזיל, פרו, קולומביה) ובמזרח אירופה (רומניה, בולגריה, סלובניה, אסטוניה, סרביה).

מסתמן כי במדינות עם התפרצות דומיננטית של אומיקרון ירד אחוז המגיעים לאשפוז, וירד עוד יותר 
אחוז הנדרשים לטיפול נמרץ/הנשמה בהשוואה לאחוזם בגלים הקודמים.

במדינת ניו יורק (ארה"ב), לונדון רבתי (בריטניה) ופרובינציית אונטריו (קנדה) בהן רוב מוחלט של 
ההדבקות הוא באומיקרון, ניכרת ירידה באחוז המאושפזים אשר מגיעים לטיפול נמרץ או להנשמה, 
בהשוואה לגל הדלתא באותם אזורים. נתונים אלו מאששים בראייתנו את הנטען במספר רב של 
מחקרי מעבדה (בריטניה, יפן, בלגיה,  הונג קונג, ארה"ב ועוד) ו"חיים אמיתיים" (בריטניה) לפיהם 

הביטוי הקליני של אומיקרון מייצר מחלה קלה יותר בהשוואה לוריאנטים קודמים.

 

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
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1045619/Technical-Briefing-31-Dec-2021-Omicron_severity_update.pdf
https://www.researchsquare.com/article/rs-1211792/v1
https://www.med.hku.hk/en/news/press/20211215-omicron-sars-cov-2-infection?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=press_release
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.12.24.474086v1.full
https://drive.google.com/file/d/1rhCazFav1pokFKmsZI5_oqIeH9ofFckR/view
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.12.17.473248v2.full.pdf


תמונת מצב שוטפת
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

12
בינואר

, ייתכנו שינויים בנתונים לאור עדכונים במערכת. מבוסס על הנתונים נכון ל-11 בינואר 23:59

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

±0.1), ושאלות ותשובות ראו קישור.

 וריאנטים בעולם

אומיקרון - הוריאנט BA.1 מוכר כאומיקרון, והוא שגרם למירב גלי התחלואה הנוכחית בעולם. ★
לצידו, זוהה לאחרונה הוריאנט BA.2, שלו מקור משותף ומוטציות רבות המשותפות ל BA.1. להלן 

פירוט המידע לגביו:
לוריאנט BA.2 ישנן 28 חומצות אמינו שונות ביחס ל BA.1 - חלקן ב SPIKE וב RBD - ייתכן ◄

שאלו גורמות לתכונות שונות.
הוריאנט אותר במדינות רבות, ובכלל זאת בדנמרק ושוודיה - בהן הגיע למעל מ 10% ◄

מהריצופים. בכלכתה שבמערב הודו דווח על כ 80% מסך הריצופים בוריאנט זה.
לפי שעה, אין מידע קליני על תכונותיו של הוריאנט, אולם קיים חשש שהוא אף מידבק יותר מ ◄

.BA.1

דלתא - בזמן שמזוהה ירידה בשכיחותי של וריאנט דלתא בעולם, הוא עדיין מזוהה במספרים ★
גבוהים במדינות מסוימות, ובכך ככה"נ ממשיך לתרום לתחלואה הקשה שם.

בנוסף, לאחרונה דווח באופן שגוי בבתקשורת בעולם, וכן ברשתות החברתיות על וריאנט ★
"דלתאקרון" שכביכול מקושר להרכב (רקומבינציה) בין דלתא לאומיקרון.  אולם, העמקה בנושא 
מעלה כי לא מדובר בוריאנט משולב שכזה אלא בדגימות של וריאנט דלתא, בהן זוהו מספר 
מוטציות נוספות. תופעה זו מוכרת מזה חודשים - לדלתא תת וריאנטים רבים בהם זוהו מוטציות 

נוספות ואין בפרסום האחרון סיבה לדאגה מיוחדת. 

 הנספחים הכמותיים לדו"ח - נמצאים בשלבי התאמה למדיניות הבדיקות החדשה, ולמבצע החיסון במנה
 רביעית. נשוב להציגם בקרוב.

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


י' בשבט 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 במצב קשה - מצטבר

יום רביעי | 12.1.2022 |

שינוי במאושפזים במצב 
קשה בשבוע האחרון

שינוי במאושפזים במצב 
קשה ביממה האחרונה

חולים קשים חדשים 
מאתמול

מאושפזים
במצב קשה

+138 +33 65 256
(20+ שינוי ממוצע ליום בשבוע 

האחרון)

*נתוני היום האחרון הינם חלקיים 

*

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.

*

*

*

*

חולים במצב קשה - חדשים



י' בשבט ה'תשפ״ב
תמונת מצב יומית

גילאי מאומתים חדשים

חולים חדשים במצב קשה (שבועי)כלל המאומתים החדשים

יום רביעי | 12.1.2022 |

התפלגות הגילאים בשבוע האחרון


