
(3.8% ללא סקרים)

אחוז בדיקות חיוביות

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

חולים מאומתים חדשיםחולים במצב קשה

מדדי ניהוג

שינוי שבועי בחולים חדשים באחוזיםחולים חדשים במצב קשה

659

(831 לפני שבוע, 23- מאתמול)

892

19
באוקטובר

שינוי שבועי באחוזים
(עפ״י מאומתים 

וחדשים במצב קשה)

מבוסס על הנתונים נכון ל-18 באוקטובר 23:59, ייתכנו שינויים בנתונים לאור עדכונים במערכת.

עיקרי תמונת המצב היומית
• נמשכת מגמת בלימת המגפה בישראל. מספר 
המאומתים החדשים ליום ושיעור הבדיקות החיוביות 
לקורונה ממשיך לרדת (עמוד 2); גם הממוצע השבועי של 
מספר החולים החדשים במצב קשה ושל מספר המתים 

הצטמצם ביחס לשבוע שעבר. 
• עם זאת, היקף התחלואה עודנו גבוה מאוד באופן 
מוחלט (נתוני היומיים האחרונים אינם משקפים זאת 
בשל מיעוט הבדיקות בסוף השבוע לצד השפעת בדיקות 
סקר). לצד זאת, מאותרת בשבועות האחרונים תמותה 
עודפת משמעותית המונה מאות נפטרים, ביחס לשנים 

קודמות החל מחודש אוגוסט ואילך. 
 • הירידה המאותרת בתחלואה מאפשרת תחילת הסרה
 הדרגתית ומבוקרת של המגבלות, אך זאת תוך עמידה
 בקווי המדיניות שנקבעו על ידי המומחים, אשר יאפשרו
 חיים לצד הנגיף: יציאה מהסגר בקצב איטי אף יותר
 מהמתוכנן כרגע, סגרים דיפרנציאליים והשארת
 תחומי עיסוק מסוימים סגורים לזמן רב, תוך פיצוי
 הולם. ראו מסמך עמדה אישי - רגע לפני יציאה

מהסגר - חלופות והשלכות.
 • ממליצים בחום לעיין בריכוז עשרת המסמכים החשובים

ביותר שנכתבו במרכז המידע מאז תחילת המגפה.
• מזכירים - עטייה נכונה, נרחבת ושיטתית של מסכות 
 תקניות, המכסות היטב את הפה והאף, תוביל
 להפחתה ניכרת של קצב ההדבקה ותצמצם את ממדי

התחלואה. 

סגר ראש השנה
10 יום השהייה מהדבקה 

להשפעה על מקדם הכפלה

סגר ראש השנה
17 יום השהייה מהדבקה 

להשפעה על מקדם הכפלה

קצב תחלואה מואץ

תחלואה נמשכת

קצב תחלואה מואץ

קצב תחלואה מואט

תחלואה נמשכת

#REF

!

3.5%
!

שבועיים בקצב זה יקטינו את
 מספר החולים החדשים פי 2

מספר חולים חדשים בממוצע שבועי

סף אלף חולים חדשים ליום

סגר ראש השנה
שינוי במצב מתבטא 

במדידות לאחר כ-10 ימים

סגר ראש השנה

עם אפקט ללא אפקט

אפקט מעט בדיקות
ביום כיפור

אפקט מעט בדיקות
ביום כיפור

סיום האפקט

ללא אפקט

עם אפקט

מספר בדיקות יומי מספר נפטרים יומי מספר חולים פעילים

25,623 17 29,780

(21,263 לפני שבוע) (2,209 במצטבר) (לפני שבוע 52,151)

!

(ביממה האחרונה, 1,712 ממוצע שבועי)

מספר החולים המאומתים הנמוך יחסית מושפע ממיעוט בדיקות בסוף השבוע

https://www.gov.il/he/departments/corona-national-information-and-knowledge-center
https://go.gov.il/covid19-status
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n190-before-leaving-quarantine
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n190-before-leaving-quarantine
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n187-ten-prominent-articles
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n187-ten-prominent-articles
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n182-mask-usage
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n182-mask-usage
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n182-mask-usage
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n182-mask-usage


א' חשוון ה'תשפ״א

תמונת מצב יומית

חודשיים אחרונים (ממוצע שבועי)שבועיים אחרונים

חולים חדשים

מספר בדיקות

אחוז בדיקות חיוביות
לא כולל בדיקות חוזרות של מחלימים●
כולל בדיקות מגן אבות ואמהות ודיגום בני ישיבות ●

יום שני | 19.10.2020 |

לא כולל בדיקות חוזרות של מחלימים 



א' חשוון ה'תשפ״א

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 חדשים במצב קשה

יום שני | 19.10.2020 |

שינוי במספר המאושפזים במצב 
קשה בשבועיים האחרונים

שינוי במספר המאושפזים במצב קשה 
ביממה האחרונה

מספר מאושפזים
במצב קשה

-251 -23 659
(25- שינוי ממוצע ליום בשבוע האחרון)



א' חשוון ה'תשפ״א

תמונת מצב יומית

(מעל גיל 60)

ממוצע חודשי
17%

ממוצע בגל הראשון

גילאי חולים חדשים

חולים בקבוצת גיל בסיכון

חולים חדשים במצב קשהכלל החולים החדשים

יום שני | 19.10.2020 |

13%

התפלגות הגילאים בשבוע האחרון



א' חשוון ה'תשפ״א

תמונת מצב יומית

השוואה ביחס לעולם

בדיקות ליום למיליון אישחולים חדשים ליום למיליון איש

אחוז בדיקות חיוביות מתים ליום למיליון איש

מידע חלקי
בגל הראשון

יום שני | 19.10.2020 |

* הבדלים בין מדינות בשיטות המדידה יכולים להשפיע על ההשוואה
* הערך עבור כל יום הוא הממוצע של שבעה ימים אחורה


