
,מהאקדמיהבמומחיםונעזראמ״ןמקצינימורכבהגוף.הבריאותמשרדתחתהפועלהשליטהממרכזחלקכיוםוהינו,אמ״ןידיעלשהוקםגוףהואוהידעהמידעמרכז

.הבריאותמשרדבאתרהמידעמרכזלמסמכיקישור.הנגיףנגדבמערכהרלוונטיידעההחלטותמקבליבפנילהביאכדי,ועודאפידמיולוגים,רופאים

תמונת מצב עיתית
מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה

2022, מרץ24
א אדר ב "כ

ב"תשפ

https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general-לצפייה בנתונים בזמן אמת . ייתכנו שינויים בנתונים לאור עדכונים במערכת, 23:59, 22.3.2022-מבוסס על נתונים הנכונים ל

עלייה מחודשת וחדה בהיקף ההדבקה: תמונת המצב בישראל

עומדההדבקהומקדםבישראלמחדשמתפשטהקורונהנגיף:המאומתיםבמספרחדהעלייה

לערךשנייםפי)10,000-לכמתקרב,שבועיבממוצע,החדשיםהמאומתיםמספר.1.4על

.(שעברמהשבוע

,בעולםאחרותלמדינותבדומה,לכךהתורמיםהמרכזייםהגורמיםשלושתכינראהזהבשלב

ההגנהדעיכת,בישראללדומיננטי(מאומיקרוןיותרהמדבק)BA.2וריאנטשלהפיכתוהנם

בזהירותמשמעותיופיחותהתקהלותמגבלותשלהדרגתיתהסרהוכןמהידבקותהחיסונית

.המונייםאירועיםשלקיומםלצד,(מסיכות,ריחוק)בציבורובהקפדה

,במאומתיםעלייהניכרתהכלליבמגזר.הפוריםחגאירועיהשפעתגםמורגשתכךבתוך

בולטתהחיוביותהבדיקותבשיעורהעלייה.החיוביותהבדיקותבשיעורוכןמוסדיתבנבדקים

אתחגגשלא,הערביבמגזר.(יחסיתמצומצםבמגזרהבדיקותהיקףאםגם)החרדיבמגזרבפרט

.יותרמתונהבהדבקההעלייה,הפוריםחג

בקרבהמשמעותיתהעלייהכימוערך.המאושפזיםבמספרקלהעלייהמגמתמזוהה,זהבשלב

אתעתהכברמזכירים.להדבקהביחסמסויםבשיהוי,בהמשךתתפתחוהמאושפזיםהחולים

.שבועותשלושהבעוד,והרמדאןהפסחא,הפסחחגיגותלקראתמיוחדתבערנותהצורך

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

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

בהןנוספותבמדינותגםניכרתעלייהאך,אירופהבמערבהןאלומדינותמרבית.רבות

.וקרואטיהסלובניה,קפריסין,יוון,אוסטרליה

דעיכה בתחלואה החוזרת בהולנד; עלייה חוזרת בתחלואה במדינות רבות

עדכונים מהעולם

גםאז-מרץתחילת-פברוארסוףסביבלדומיננטיהפךBA.2וריאנטאלומדינותברוב

הסרתעםיחד,יותרהמדבקBA.2שלהתפשטותוכימסתמן.בתחלואההחוזרותהעליותהחלו

מדינותקיימות,זאתעם.הנוספתלעלייהשהביאוהם,הדבקהמפניחיסוניתודעיכהמגבלות

,מחודשתתחלואההתפרצותמחולללאשעהולפיהדומיננטילוריאנטהפךBA.2בהן

.ועודספרד,יפן,אפריקהדרוםביניהן

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

חוזרתתחלואההתפרצותהיאגםחוותההולנד

להסרתבמקבילBA.2וריאנטהתפשטותעם

25)ההתפרצותערבהמגבלותהסרת.מגבלות

התקהלותומגבלותירוקתוביטולכללה(בפברואר

במרץ11-מהחל,זאתעם.משמעותיותותפוסה

.לדעוךשבהבהולנדהתחלואה

ממוצע  )מספר מאומתים יומי בהולנד 
בדצמבר1-מה, (שבועי

גל אומיקרון
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למול  , מספר מדינות באירופה חוזרות בהן לפי שעה מביטול מתוכנן של מגבלות
במקביל המשך הסרת המגבלות במדינות אחרות; העלייה במספר המאומתים

עדכונים מהעולם

שלהכלליתהמגמהלמרות

הקורונהמגבלותביטול

לנוכח,רבותמערביותבמדינות

המאומתיםבמספרעלייה

חלק,מדינותבשורתהיומי

החליטואירופהממדינות

אומגבלותהסרתלהשהות

מגבלותמחדשלהשית

.הסירושכבר

( בממוצע שבועי למיליון איש)מספר מאומתים יומי 
;  ניתן לראות עליות בתחלואה לאחרונה במדינות שמחזירות מגבלות

אוסטריה הגיעה לשיא מאז תחילת המגפה

,(ירידהמסתמנתכעת)ביוםחדשיםמאומתיםאלף300-כעםהמגפהלשיאשהגיעה,גרמניה

,ועודאבות-בתיעובדי,הבריאותמערכתעובדיבקרבההתחסנותחובתאתלהחזירהחליטה

יוכלומקומיותממשלות,בנוסף.ובטיסותציבוריתבתחבורההמסכותעטייתחובתאתותשמר

.(בתוקףנוספותמגבלותבחלקן)להתפרצותבתגובהמגבלותלהטיל

חובתאתהחזירה(המגפהתחילתמאזשיא)ביוםמקריםאלף60-לשהגיעה,אוסטריה

הבריאותשר.הספר-לבתיזוחובהשלהרחבהשוללתואינהסגוריםבחלליםהמסכותעטיית

.מדילכת-ומרחיקתמהירההייתההמגבלותהסרתכיאמרהאוסטרי

ובתחבורהסגוריםבחלליםהמסכותעטייתחובתאתלהאריךהחליטהסקוטלנד

המקוריהזמנים-ללוחבניגודזאת.מחדשהנושאייבחןאז,לפחותאפרילחודשעדציבורית

שחובתובכךסיכוןקבוצותעללהגןהצורך,הגבוההמקריםמספרהואלכךהנימוק.שקבעה

.יותרמהרהתחלואהגלשיאאתלעבורתסייעהמסכות

טיסהלפניהבדיקהשחובתהודיעהאתונה.התעופהבמדיניותשינוינראהביוון

(PCR/אנטיגן)נוסעלכלכולל,מדינותממספרנוסעיםעבורלפחותאפרילתחילתעדתוארך

.פטורותמדינותלרשימתמחוץשמגיע5גילמעל

https://www.thelocal.at/20220318/austria-brings-back-mandatory-ffp2-face-masks-indoors-as-covid-cases-soar/
https://www.bbc.com/news/uk-scotland-60750364
https://www.schengenvisainfo.com/news/greece-extends-covid-19-restrictions-for-another-two-weeks/
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חולים במצב קשה

מצטבר-חולים במצב קשה 

חדשים-חולים במצב קשה 

*

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

21-
15-

שינוי ממוצע ליום -3)
(בשבוע האחרון

15 319

(ממוצע שבועי)חודשיים אחרונים *שבועיים אחרונים

(ממוצע שבועי)חודשיים אחרונים *שבועיים אחרונים
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מאומתים חדשים

מספר בדיקות שבוצעו

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

אחוז בדיקות חיוביות

לא כולל בדיקות חוזרות של מחלימים

(ממוצע שבועי)חודשיים אחרונים אחרוניםשבועיים



תמונת מצב עיתית

ב"א אדר ב תשפ"כ| 2022, מרץ24|  יום חמישי

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* 


