
,מהאקדמיהבמומחיםונעזראמ״ןמקצינימורכבהגוף.הבריאותמשרדתחתהפועלהשליטהממרכזחלקכיוםוהינו,אמ״ןידיעלשהוקםגוףהואוהידעהמידעמרכז

.הבריאותמשרדבאתרהמידעמרכזלמסמכיקישור.הנגיףנגדבמערכהרלוונטיידעההחלטותמקבליבפנילהביאכדי,ועודאפידמיולוגים,רופאים

תמונת מצב עיתית
מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה

2022, מרץ17
ד אדר ב "י

ב"תשפ

https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general-לצפייה בנתונים בזמן אמת . ייתכנו שינויים בנתונים לאור עדכונים במערכת, 23:59, 15.3.2022-מבוסס על נתונים הנכונים ל

(ימים7ממוצע נע של )מאומתים חדשים  ( R)מקדם ההדבקה 

היפוך מגמה  ;מגמת הירידה בתחלואה הואטה מאוד: תמונת המצב בישראל

אפשרי כבר בשבוע הבא

-כעלעומד,שבועיבממוצע,החדשיםהמאומתיםמספר:בתחלואההכלליתהירידהנבלמה

האטהקרי)0.9מעלכברעלהההדבקהמקדם,זאתעם.קלהירידהבמגמתעדייןונמצא6,000

בקצבלעלותימשיךההדבקהמקדםאם.(הקודמיםלשבועותביחס,התחלואהירידתבקצב

חידושעליצביעובכך,הבאבשבועכבר1הערךאתלעבורעשויהוא,הקרוביםבימיםדומה

.המגפההתפשטות

,זאת.(האוכלוסייהשלהיחסילגודלהבהשוואה)המבוגריםבגילאיםמזוהההתחלואהעיקר

באופןאלוגילבקבוצותמבוצעות(PCR-ומפוקחאנטיגן)מוסדיותשבדיקותמכיווןהנראהככל

היאאולם,רחבבהיקףתחלואהקיימתהחינוךבגילאיגםכיסביר,להערכתנו.יחסיתנרחב

ביחס,זובאוכלוסייההמבוצעותהמוסדיותהבדיקותבמספרהירידהבשלדיווח-בתתמאופיינת

.לגודלה

כינראה,זאתעם.בתחלואההירידהבקצבלהאטהגורםמהבמדויקברורלאזהבשלב

שלהפיכתו[א]הנם,בעולםאחרותלמדינותבדומה,לכךהתורמיםהמרכזייםהגורמיםשלושת

ההגנהדעיכת[ב],כשבועייםלפניבישראללדומיננטי(מאומיקרוןיותרהמדבק)BA.2וריאנט

מגבלותשלהדרגתיתהסרה[ג]-ו,מהידבקות(חדשיםגם)מחוסניםשלוהמוגנותהחיסונית

.(מסיכות,ריחוק)בציבורובהקפדהבזהירותמשמעותיופיחותהתקהלות

חוקרי וחוקרות מרכז המידע והידע מאחלים לכלל הציבור בישראל  

.  בריא ומשפחתי, חג פורים שמח

https://www.gov.il/he/departments/corona-national-information-and-knowledge-center
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general
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גלדעיכתלאחרבמאומתיםחוזרתעלייהחוותנוספותרבותמדינותהאחרוןבשבוע

הנכנסתהתחלואהמגמתעלגםלהשפיעהחלהזועלייה.אירופהבמערבבעיקר,אומיקרון

גםקיימתמהמדינותבחלק.משמעותיבאופןנבלמהדעיכתהאשר,ל"חוחוזריבקרבלישראל

.(ובלגיהשוויץ,צרפת,הולנד,בריטניה)החדשיםבאשפוזיםעלייה

גל תחלואה מתהווה בסין; עלייה חוזרת בתחלואה במדינות רבות במערב אירופה

עדכונים מהעולם

הסיבה)נרחבתמגבלותהסרת-סיבותמספרשלמשילובנובעתשהעלייהמסתמן

מהידבקות(השלישיתהמנה)הבוסטרבהגנתהמהירההדעיכה,(אירופהבמערבהמובילה

התפשטותולצד(2021דצמבר-אוקטוברביןבאירופהההתחסנותעיקר)BA.2/באומיקרון

נמשכתהמגבלותהסרתמגמת.(אירופהמערבבמרביתדומיננטי)יותרהמדבקBA.2של

חובתהארכת)בבריטניהסקוטלנדלמעט,עלייהנצפיתשבהןהמדינותברובבינתיים

.(אפריללחודשעדלפחותסגוריםבמקומותהמסכותעטיית

גל אומיקרון

במספר מדינות בהן קיימת עלייה חוזרת( למיליון איש)מספר מאומתים יומי 

5-מההחל)בתחלואהחדהעלייהחווהסין

סביר.הראשוןהגלמאזלראשונה,(במרץ

הגבלותהושתובמדינה.BA.2/באומיקרוןשמדובר

גםהדוקיםמקומייםסגרים-המחוזיתברמה

ונמשכות,בודדיםמאומתיםשלבמקרה

ציבוריתתחבורהעלמחמירותמגבלות

.ותעופה

עשויההקרוביםבשבועותהתחלואההתפשטות

יותרנמוכיםהתחסנותהיקפיבשלהיתרבין,קונגלהונגבדומה,במיוחדחמורגללייצר

,פחותהשיעילותםבחיסוניםושימושבקשישיםיותרנמוכיםהתחסנותשיעורי,בבוסטר

.במערבלמצבבהשוואה

( למיליון איש)מספר מאומתים יומי בסין 
מתחילת המגיפה
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חולים במצב קשה

מצטבר-חולים במצב קשה 

(ממוצע שבועי)חודשיים אחרונים 

חדשים-חולים במצב קשה 

(ממוצע שבועי)חודשיים אחרונים *שבועיים אחרונים

*שבועיים אחרונים

*

נתוני היום האחרון הינם חלקיים* 

נתוני התחלואה בישראל–נספח 

שינוי במספר  
המאושפזים במצב  
קשה בשבוע האחרון

שינוי במספר  
המאושפזים במצב  

קשה ביממה האחרונה

חולים קשים 
חדשים מאתמול

מספר מאושפזים
במצב קשה

73-
14-

שינוי ממוצע ליום -23)
(בשבוע האחרון

15 343
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מאומתים חדשים

אחרוניםשבועיים

מספר בדיקות שבוצעו

"ואמהותמגן אבות "לא כולל ; לא כולל בדיקות חוזרות של מחלימים

אחוז בדיקות חיוביות

(ממוצע שבועי)חודשיים אחרונים 

לא כולל בדיקות חוזרות של מחלימים
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גילאי מאומתים חדשים

כלל המאומתים החדשים

*התפלגות החולים בשבוע האחרון לפי גיל

(שבועי)חולים חדשים במצב קשה 

פילוח לפי קבוצת גיל של אחוז החולים קשה החדשים בכל 

מתוך כלל החולים קשה באותו השבוע( ללא מצב קריטי)שבוע 

נתוני היום האחרון הינם חלקיים* 


