
,מהאקדמיהבמומחיםונעזראמ״ןמקצינימורכבהגוף.הבריאותמשרדתחתהפועלהשליטהממרכזחלקכיוםוהינו,אמ״ןידיעלשהוקםגוףהואוהידעהמידעמרכז

.הבריאותמשרדבאתרהמידעמרכזלמסמכיקישור.הנגיףנגדבמערכהרלוונטיידעההחלטותמקבליבפנילהביאכדי,ועודאפידמיולוגים,רופאים

תמונת מצב עיתית
מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה

2022, מרץ31
ח 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, 29.3.2022-מבוסס על נתונים הנכונים ל

התמתנות בקצב העלייה בהדבקה: תמונת המצב בישראל

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

-מלפחותירדההכפלהמקדם-מתמתנתזועלייהאולם,לעלותמוסיףהארציההדבקההיקף

יותרעלעמדאז)שעברבשבועמאשריותראיטיבקצבאך,בהתפשטותעדייןהתחלואה,כלומר,1.2

.שבועיבממוצע13,000-כעלעומדהחדשיםהמאומתיםמספר.(1.4-מ

הנוזהמדדשכן,מעודדסימןזהו–יחסיתיציבנותרקשהבמצבהחדשיםהחוליםמספר,בנוסף

.מהותישינוימציגאינוהוא,לפחותשעהלפיכיונראה,התחלואהבהיקףלשינוייםיחסיתרגיש

לחגיגותכינראהאולם,האחרוניםבימיםההדבקהבמקדםלשינויהגורמיםמהםעדייןברורלא

אתשובמזכירים,זהבהקשר.ההדבקהקצבעל,לפחותונקודתיתחלקית,השפעההייתההפורים

הפסחחגילקראת,משתתפיםרביובאירועיםבהתכנסויותבהתנהלותמיוחדתלבבתשומתהצורך

.הרמדאןוחודשוהפסחא

בתסמיניםבעלייהמאופיינת,אווירובזיהומי,באובךלעיתיםהמלווה,האביבעונתכייוזכר,בנוסף

ולהתנהל,אלהלתסמיניםלהתייחסיש,בקורונהההדבקותריבוילאור.(האביבאלרגיות)נשימתיים

.(חברתיוריחוקבדיקות)הבריאותמשרדלהמלצותבהתאם

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

עלעמדBA.2גלשללשיאולהגעהעדהמשך(ואוסטריה,שווייץ,הולנד)אירופהממדינותבחלק

.בדעיכההןוכעת,שבועותשלושהעדכשבועיים

מדינותמספראך,רבותבמדינותבתחלואההחוזרתהעלייהמגמתנמשכת
לדעיכהחוזרותאירופהבמערב

למדינות.רבותבמדינותהאומיקרוןגלדעיכתלאחרבתחלואההחוזרתהעלייהנמשכת

מדינותשלוגדלהולךומספרקנדהגםהאחרוןבשבועהצטרפוולאוסטרליהאירופה

בשלבעיקרנובעותאלועליותכייוזכר.(וטקסספלורידה,רזי'גניו,יורקניוביניהן)ב"בארה

ודעיכהנרחבתמגבלותהסרתלצד(מאומיקרוןיותרהמדבק)BA.2וריאנטשלהתפשטותו

.הידבקותמפניחיסונית

בקרבהחיובייםהנבדקיםבשיעורבעלייהגםהאחרוניםבשבועייםמתבטאותאלועליות

.(החגיםלקראתעודלגדולשצפוי)הנוסעיםבמספרגידוללצד,ל"מחולישראלהחוזרים

מאומתים יומי למיליון איש במספר מדינות באירופה  
(ממוצע שבוע אחורה)ובאוסטרליה 

גל אומיקרון

עלייה חוזרת  
BA.2
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ותחסן בשלב הראשון מדוכאי חיסון  , ב אישרה מתן מנת חיסון רביעית"ארה
ומעלה50ובני 

עדכונים מהעולם

(האמריקאיוהתרופותהמזוןמנהל)FDA-ה

חיסונישלרביעיתמנהמתןשלשוםאישר

ומעלה50בנילאוכלוסייתומודרנהפייזר

,ההחלטה.ומעלה12בניחיסוןומדוכאי

לבקרתהאמריקאיהמרכז)CDC-הבגיבוי

הדבקותמגלחששעקבמגיעה(מחלות

.BA.2-הבווריאנטנרחב

מנהמאפשרותוחלקן,לקשישיםרביעיחיסוןמתןאישרוכבראחרותבולטותמדינותשורת

החלושטרםוהפאסיפיותהמערביותהמדינותמבין.בלבדחיסוןלמדוכאיזהבשלברביעית

,רביעיתבמנהלחסןכוונהעלמלהצהירשעהלפינמנעותופורטוגלספרד,רביעיתבמנהלחסן

.הקרוביםבחודשיםלחסןלהתחילשוקלותויפןאוסטריהואילו

מפחיתהרביעיתמנהלפיו,מישראלהמידע

FDA-ה,מוותולמקרילאשפוזיםהסיכויאת

שבועייםהרביעיתהמנהאתאישרוCDC-וה

מטעםהרשמיתהבקשההעברתלאחרבלבד

.החיסוניםענקיות

שלשלישיתבמנהלהתחסןJ&Jשלמנותשתילמחוסניגםמומלץ,ההחלטהלצד

ביןחודשים4לפחותיהיההטווחנוספתמנהמתןשלמקרהבכלכיהובהר.מודרנה/פייזר

ובריאהצעירהלאוכלוסייהרביעיתמנהמתןשלאפשריבאישורדיון.לקודמתההבאההמנה

לאהנוכחיתההחלטהקבלתבמסגרת.באפריל6-בFDA-להמייעצתהוועדהידי-עלייערך

.ההחלטהשלהיחסיתבפשטותהשנומקדבר,המייעצתהוועדהכונסה

65לפי מדינות בגילאי מצב מחוסני מנה שלישית 
60%רוב המדינות חיסנו לפחות . ב"ומעלה בארה

מאוכלוסייתן במנה שלישית

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations
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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

42-
14-

שינוי ממוצע ליום -6)
(בשבוע האחרון

19 279

(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
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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* 


