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https://go.gov.il/covid19-status-לצפייה בנתונים בזמן אמת . ייתכנו שינויים בנתונים לאור עדכונים במערכת, 23:59, 19.1.22-מבוסס על נתונים הנכונים ל 

אלף500מעלבישראלאומתוהאחרוןבשבוע-בישראלבתחלואההעלייהמגמתממשיכה
11%שהם,איש(1,012,760)מיליוןמעלבישראלאומתוהחמישיהגלמתחילתהכלסך.איש

בבדיקהאומתולארביםנוספיםנדבקיםכימוערך,המאומתיםלצד.המדינהמאוכלוסיית
.מוסדית

ממספרוחציאחדפיגבוההשבועיהמאומתיםמספרכלומר-1.5הואההכפלהמקדם
.מוצגאינוולכן,נתוניםטיובבתהליכי(R)ההדבקהמקדם.לושקדםבשבועהמאומתים

:הבריאותמערכתעלהעומס

-לכהיוםירד,בריאות/רפואיצוותאנשי10,000לכמעטשהגיעבמערכתהבידודיםסך
להגעהמצטרף,האחרוניםבשבועייםהנעדריםבמצבתשהצטברהעצוםהגידולאך,(*)8,500
להנשמההזקוקיםלאשפוזמיטותלמצואהקשייםוגובריםהקודמיםהגליםשלהאשפוזיםלשיא

.לקליטהמיוןלחדריבכניסהויותרשעהממתיניםאמבולנסים.כאחדוילדיםמבוגרים–

מדד.המגיפהתחילתמאזלשיאהגיע,קורונהבמחלקותהכלליהמאושפזיםמספר
,מחלהבשלהצוותהעדרויותאתבחשבוןלקחתמבלי,זאת-לשיאהגיעהואגםהעומס

.9%-לכמגיעהמסוימיםשבמקרים

.שבועייםללפניביחס8פיהכפלה(*)800מעלעלעומדקשהבמצבהמאושפזיםמספר
.קשים20כמעטמתוכם,120מעלעלעומדהמאושפזיםהילדיםמספר

שישיםבגילאימהם80%מעל.קריטיבמצבחדשיםחולים250כנוספוהאחרוןבשבוע
היהאתמולהיומיהמתיםמספר.יותרהצעיריםבגילאיםוהיתר40-59בגילאי13%,ומעלה

.שבועייםמלפנייותר40פי,40–מעל

מומלץ,כןעל.ביותרהגבוהההיאההידבקותסבירותכאשרהגלשלבשיאונמצאיםאנו
.בקרובהצפוי,הגלשוךעדמיותריםממגעיםלהימנעוהמבוגריםהסיכוןלאוכלוסיית

להחזירםמנתעל-החינוךבמסגרותלילדיםהבידודבמתווהשינויצפויהבאשבשבוענזכיר
בקבוצותהתחלואהאתתגבירהספרבתיבמסגרתהמגעיםהגברתכימוערך.פדגוגיתלשגרה

.אלוגיל

: תמונת המצב בישראל

מערכת הבריאות בקצה הספיקה ומחסור  ; תחלואה מפושטת מאד

במשאבים ואנשי צוות פוגע ביכולת הטיפול

,  בעיקר בנוגע לבדיקות המתבצעות בישראל, אנו עדיין מתגברים על בעיות בהזרמת הנתונים

ח שלפניכם  "בדו. בהם מספר המאומתים ושיעור החיוביים, המשפיעות על מספר חישובים
.  נשוב לדווח את שאר המידע בהקדם האפשרי. מופיעים הנתונים שרמת הסמך לגבי דיוקם גבוהה

https://www.gov.il/he/departments/corona-national-information-and-knowledge-center
https://go.gov.il/covid19-status
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral
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ב בשל היעדרות מורים ותלמידים עקב הדבקות"שיבושים גם במערכת החינוך בארה

תמונת מצב יומית

עדכונים מהעולם

-מהחלהלימודיםבוטלוטקססבצפון
,24-בתכנון)ימיםלמספרבינואר21
מחלקתהודעתפיעל.(בינואר25

ממלאימאותנדרשוהמחוזשלהחינוך
הלימודיםהמשךאתלאפשרכדימקום

עשרותכמהרקאולםמסודרתבצורה
.וללמדלהמשיךהיהניתןולא,נמצאו

להשיבמקווים,אוהיו,בסינסינטיגם
בתקווה,השבועלסדרםהלימודיםאת

ויחזרויחלימוסגלאנשישמספיק
.לעבודה

שלמקוםלמלאהמדינהשלהלאומיהמשמרמחבריהמדינהמושלהשבועביקשמקסיקוניוב
החורףחופשתבזמןמרחוקללמידהעברוהמדינהברחביספרבתי60-כ.המאומתיםהמורים

.אדםבכוחמחסורעקבחלקיתבצורהאומוחלטבאופןנסגרולילדיםיוםמעונות75ועוד

טקססועדמזרחבצפוןממיין,מדינות21-במרחוקללימודעברואונסגרורביםספרתיב
ושלהוראהסגלשלנרחבתהיעדרותעקבהחינוךבמערכתנרשמושיבושיםבנוסף.בדרום

מאפשראינוצוותבאנשיהגוברשהמחסורלמרותמהמדינותבחלק.מאומתיםתלמידים
מרחוקהלמידהשכןהמסגרותאתלסגור/מרחוקללמידהלעבורקושיישנו,תפקודהמשך
ההחלטותמקבליאתמאלץהתחלואהגל.מצומצםשעותלמספרבחוקמוגבלתאואסורה
(1,2,3,4,5)החוקלשינוילפעול
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https://www.nbcdfw.com/news/coronavirus/school-districts-continue-to-cancel-classes-due-to-surge-in-covid-19/2861446/
https://www.wlwt.com/article/list-schools-remote-learning-omicron-covid-19-cincinnati-ohio-1642509739/38801001
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/new-mexico-asks-national-guard-teach-covid-shuts-schools-2022-01-20/?utm_source=reddit.com
https://www.al.com/education/2022/01/alabama-school-closings-delays-for-friday-jan-21.html
https://www.kctv5.com/news/local_news/several-kansas-city-area-schools-closed-because-of-mass-staff-shortages-from-covid/article_67c69f1a-784d-11ec-bb31-4f4dab660f51.html
https://www.tennessean.com/story/news/education/2022/01/20/tennessee-school-districts-closed-staff-shortages-covid-virtual-learning/6589306001/
https://www.tennessean.com/story/news/education/2022/01/20/tennessee-school-districts-closed-staff-shortages-covid-virtual-learning/6589306001/
https://www.wlwt.com/article/list-schools-remote-learning-omicron-covid-19-cincinnati-ohio-1642509739/38801001
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וכן על תופעות נוירולוגיות  פימסדיווחים ראשוניים על מקרי תסמונת : תחלואה

חדשות בילדים בהקשר לתחלואה באומיקרון

רבדלקתתסמונתמקריעלבעולםדיווחיםתחילת:(PIMS)מערכתיתרבדלקתתסמונת
.האומיקרוןלגלמקושריםאשר(בילדיםמקורונהההחלמהלאחרהמתרחשת)מערכתית

כאשר,התסמונתמקרידווחו(ומישיגןאוקלהומה,יורקניו,נברסקה)ב"בארהמדינותבמספר
גם.בעברמהנצפהגבוהבילדיםהחדשיםהתסמונתמקריהיקףכימדווחבחלקן

.האומיקרוןזןעםקורונהמחלתלאחרבילדיםPIMSמקריעלדווחבהודו
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:בילדיםחדשותנוירולוגיותתופעות
עלדווחאפריקהובדרוםב"בארה,במקביל

גוברתבשכיחותחדשיםפרכוסיםאירועי
המתוארים,באומיקרוןשנדבקובילדים

כהעדבאופייםמוכריםולאכחריגים
.(הילדיםלגילביחסבפרט)

ילדיםשלמקריםעלבעולםדווח,בנוסף
במהלך(המוחדלקת)אנצפליטיסשפיתחו
לאחרכשבועיים)לאחריהוגםהמחלה

,ראשכאביכגוןתסמיניםשכללה,(ההחלמה

המקריםשלהמכריעברובכימהמדווחניכר
.מחוסניםלאבילדיםמדובר

האמריקאיהמרכזשלמחקרכייוזכרזהבהקשר
החיסוניםכילאחרונהמצא(CDC)מחלותלבקרת

הסיכוןאתביותרמשמעותיבאופןמפחיתים
-ביעילהשהתחסנותנמצא)בילדיםPIMSלתסמונת

.(התסמונתבמניעת91%

.חולשה ובלבול, פרכוסים, בשיווי משקלהפרעה 

יודגש כי מדובר בדיווחים ראשוניים ביותר שעלו מגורמי רפואה בעולם וככאלו הם נדרשים לאימות  
(.  פ"דרא, הודו, ניו יורק, נברסקה, אוקלהומה, מישיגן. )נוסף בימים הקרובים
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https://www.wzzm13.com/article/news/health/coronavirus/helen-devos-childrens-hospital-sees-spike-in-hospitalizations/69-bb1973aa-7e64-48e1-910e-41e1298c295e
https://abcnews.go.com/Health/inside-oklahomas-surge-covid-19-cases-hospitalizations-children/story?id=82373228
https://www.3newsnow.com/news/coronavirus/bed-space-just-one-of-many-concerns-childrens-hospital-has-with-covid-surge
https://www.thetimesoftruth.com/covid-be-careful-for-multisystem-inflammatory-syndrome-in-kids-signs-in-youngsters-4-8-weeks-after-covid-say-medical-doctors-kolkata-information/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.21.21268108v1
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הדבקה באומיקרון ללא חיסון אינה מספקת הגנה מפני זני קורונה נוספים: מידע קליני

,מאומיקרוןשמחלימיםמצאובמעבדהנוגדניםניטרולשבחנו(1,2,3)ראשונייםמחקרים
אחריםוריאנטיםמולמספקתחיסוניתתגובהמפתחיםלא,הידבקותםטרםחוסנולאאשר

.(ונוספיםדלתא)

.וריאנטיםמגווןמולרחבהחיסוניותפיתחובאומיקרוןשנדבקומחוסנים,זאתלעומת

הגנהתקנהלאכשלעצמהבאומיקרוןהידבקותהנראהככלכיממחישהמידע
אתתייתרלאוכנראה(ואחריםדלתא)קודמיםוריאנטיםלמולמהדבקהמספקת

.בהתחסנותהצורך
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https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.13.22269243v1
https://secureservercdn.net/50.62.198.70/1mx.c5c.myftpupload.com/wp-content/uploads/2022/01/MEDRXIV-2021-268439v2-Sigal.pdf
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.12.27.474218v1?s=08
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:  מידע קליני

עקרונות הפעולה-ערכות בדיקה מהירה לזיהוי נגיף הקורונה 

,הנגיףבמעטפתלחלבוןנוגדןשלקישורעלמבוסס,מהירותאנטיגןבערכותקורונהנגיףזיהוי
הנגיפיהחומרשלהגברהכוללותאינןהערכות.ביתיותהריוןבדיקותשלהפעולהלעקרוןבדומה

הנגיפיהחומרולכמותהדיגוםלאופןרבהחשיבותישנהלכן(PCRמבדיקתבשונה)
מתחתאלהנאסףהחומרכמותאתלהורידעלולמדויקלאאוחלקידיגום.מהנדגםהנאספת

false)כוזבתשליליתתשובהלקבלתהסיכוןאתולהגבירהערכהשלהרגישותלסף negative)

תמונת מצב יומית

פיעלהבדיקהוביצועתקיןדיגוםשלבמקרה
יכולהשליליתתוצאה,היצרןהוראות
אתנושאאינושהנבדקלכךסימןלהיות
שלסופהאובתחילתהשהואאוהנגיף

נמוכותהנגיףרמותבהםשלבים–המחלה
גם,אנטיגןבערכתלזהותןיהיהשניתןמכדי

להגבירכאמורהמסוגלת),PCRבבדיקתאם
תתקבלזמןבאותו(הנגיפיהחומרכמותאת

,המחלהשלאלובשלבים.חיוביתתשובה
קטןלהדבקהוהסיכוי,נמוכההנגיףרמתבהם
.כללבדרך

בתוצאההוודאותאתלהגדילמנתעל
פעםהבדיקהאתלבצעניתן,השלילית

.ימיםשלושהבמשך,מדויקתבצורה,ביום

ככלתגיעולכןמעריכיבקצבבגוףעולההנגיףרמת,המחלהבתחילתנמצאוהנבדקבמקרה
הסיכוימשמעותיתגדל,שליליותבדיקותשלושלאחר.אנטיגןבערכתלזיהוישניתנתלרמההנראה

לאכברהנראהוככולהמחלהשלבסופהנמצאשהואאו,הנגיףאתנושאולאבריאשהנבדק
.מדבק

מאפשרותהןשכןויראליותאנטילתרופותזקוקיםויהיושייתכןלמיחשובPCR-הבבדיקותאבחון
זהבמקרהמוקדםלזיהויחשיבותישנה.התרופהאתולהתאיםהנבדקעלהמשפיעהזןאתלזהות

,האנטיגןבדיקתמשמשת,לצעירים.המחלהשלמאוחריםבשלביםפחותיעילותהתרופותכי
.בידודהמצריכההדבקהשללקיומהטובהכאינדיקציה,רצופיםימים3שלבשימושבייחוד

ככלביתיותבבדיקותתכוףשימושלעשותלכןמומלץPCRלבדיקתזקוקשאינולמי
תכוףשימוש.מוסדיתאנטיגןבבדיקתחיוביתתוצאהולאששלהדבקהחשששקיים

לקבלתהתגובהזמןאתומאריךהלאומיתהבדיקותמערךעלמעמיסPCRבבדיקות
.טיפוללטובתלאבחנהשזקוקיםמיאתלסכןשעלולבאופןתשובה

הצדקות וסדרי עדיפויות  : PCR-התוויות לבדיקה ב
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https://go.gov.il/covid19-status-לצפייה בנתונים בזמן אמת . ייתכנו שינויים בנתונים לאור עדכונים במערכת, 23:59, 17.1.22-מבוסס על נתונים הנכונים ל 

חולים במצב קשה

שינוי במספר  
המאושפזים במצב  
קשה בשבוע האחרון

שינוי במספר  
המאושפזים במצב  

קשה ביממה האחרונה

חולים קשים  
חדשים מאתמול

מספר מאושפזים
במצב קשה

351+
69+

שינוי ממוצע ליום + 38)
(בשבוע האחרון
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תמונת מצב יומית
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https://go.gov.il/covid19-status


תמונת מצב יומית
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תמונת מצב יומית
מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה

,  ינואר25

2022

גילאי מאומתים חדשים

נתוני היום האחרון הינם חלקיים*

כלל המאומתים החדשים

התפלגות הגילאים בשבוע האחרון

תמונת מצב יומית

*

(שבועי)חולים חדשים במצב קשה 

בכל שבוע( ללא קריטי)פילוח אחוז החולים החדשים במצב קשה 
מתוך כלל החולים במצב קשה באותו השבוע לפי קבוצת גיל
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