
מדדי ניהוג

מספר חולים חדשים בממוצע שבועי

סף 500 חולים חדשים ליום

סקרים ללא
אחוז בדיקות חיוביות

תמונת מצב יומית
מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה

רופאים מהאקדמיה במומחים ונעזר אמ״ן מקציני מורכב הגוף הבריאות משרד תחת הפועל השליטה ממרכז חלק כיום והינו אמ״ן ידי על שהוקם גוף הוא והידע המידע מרכז
הבריאות משרד באתר המידע מרכז למסמכי קישור הנגיף נגד במערכה רלבנטי ידע ההחלטות מקבלי בפני להביא כדי ועוד אפידמיולוגים

https://go.gov.il/covid19-status לצפייה בנתונים בזמן אמת

חולים מאומתים חדשים*חולים במצב קשה

חולים חדשים במצב קשה

מאתמול שבוע לפני

בנובמבר

שינוי שבועי באחוזים
מאומתים עפ״י

קשה במצב וחדשים

במערכת עדכונים לאור בנתונים שינויים ייתכנו בנובמבר ל נכון הנתונים על מבוסס

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

שבועיים בקצב זה יקטינו את
 מספר החולים החדשים פי 2

סגר ראש השנה שינוי במצב 
מתבטא במדידות 
לאחר כ-10 ימים

שבועי ממוצע האחרונה ביממה

!

לאור ההקלות בסגר מה-8.11 עלולה להיות עלייה נוספת במדדי 
התחלואה. לאור השהייה של כעשרה ימים מהדבקה לתוצאה, שינוי 

זה יבוא לידי ביטוי במהלך השבוע.

!

יציאה מהסגר - שלב ג'

מספר בדיקות יומי מספר נפטרים יומי
(שלשום, 28.11)

מספר חולים פעילים

שבוע לפני במצטבר שבוע לפני

שינוי שבועי בחולים חדשים באחוזים

שינוי המצב 
מתבטא

במדידות לאחר 
כ-10 ימים

מימוש הקלות חדשות

שינוי שבועי בחולים חדשים באחוזים

שינוי המצב מתבטא
במדידות לאחר 

כ-10 ימים

שבועיים בקצב זה יקטינו את
 מספר החולים החדשים פי 2

שינוי שבועי בחולים חדשים באחוזים

יציאה מהסגר - שלב ב'

שינוי המצב מתבטא
במדידות לאחר 

כ-10 ימים

הקלות שלב ג'

צעדי פתיחה

* מספר 
המאומתים 

החדשים נמוך 
יותר מהצפוי בגלל 

מיעוט בדיקות 
ביממה החולפת 
ביחס לממוצע.

עיקרי תמונת המצב היומית
בשבוע האחרון - עלייה ברורה ועקבית במספר המאומתים ●

החדשים ליממה, בממוצע שבועי (עמוד 1); בשלושת הימים 
שלפני סוף השבוע - יותר מאלף נדבקים ליממה. גם אם חלק 
מהעלייה במאומתים נובע מהגדלת מספר הבדיקות היומי, הרי 
שאין בכך כדי להסביר את כולה. בנוסף, מזוהה בשבועיים 

האחרונים גם עלייה בשיעור הבדיקות החיוביות.
מימוש ההקלות המתוכננות, בנוסף לאלו שיישומן כבר החל, ●

צפוי להאיץ את רמת התחלואה בכלל המגזרים במדינה 
(ערבי, כללי, חרדי).

בעולם (עמוד 5) - ההתפרצות באירופה נמשכת בהיקף גבוה, עם ●
כ-170 אלף נדבקים וכ-4,000 מתים ביממה. מדינות רבות 
ביבשת מתמודדות עם גל התחלואה השני באמצעות הטלת 
מגבלות וסגרים, בשעה שעונת החגים מתקרבת ושהייה מוגברת 
בחללים סגורים בשל הקור, מגבירים את סכנת ההתפרצות 

במהלך החורף.
על רקע היקף התחלואה הנוכחי והאפשרות הסבירה לעלייה בו, ●

מומחים ומנהיגים בעולם מזהירים מהתפרצויות שעשויות 
להתרחש בשל הסרת מגבלות ובשל שאננות ציבורית - בפרט 
על רקע ההתקדמות בפיתוח החיסונים לקורונה וההיערכות 
לתחילת הפצתם; בנסיבות אלה, פירוש ההתקדמות בחיסון 
כסיבה להסרה מהירה של ההגבלות והקפדה מועטה על כללי 
ההתגוננות האישית יובילו לגל תחלואה נוסף או להארכה של 

הסגרים הקיימים למשך חודשים רבים (ראו מסמך).
מניתוח הזמן להתפתחות גל תחלואה חריף מתחוור בבירור ●

שייתכן גל משמעותי עוד טרם השפעת החיסון, במקרה 
 שפתיחת המשק תעשה בצורה לא מבוקרת. על כן, גם
 בישראל אנו ממליצים להמשיך ולהקפיד בחודשי החורף
 הקרוב על כללי הזהירות (מסכות, התקהלויות, אוורור,
 שטיפת ידיים) ולהימנע משאננות אשר תוביל לגל תחלואה

שכזה.

* 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.worldometers.info/coronavirus/
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n200-europe-warns
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n196-confined-space-infection
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n182-mask-usage


יד' כסלו 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 | 30.11.2020 |

לא כולל בדיקות חוזרות של מחלימים 



יד' כסלו 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 | 30.11.2020 |

שינוי במספר המאושפזים במצב 
קשה בשבועיים האחרונים

שינוי במספר המאושפזים במצב קשה 
ביממה האחרונה

מספר מאושפזים
במצב קשה

(6- שינוי ממוצע ליום בשבוע האחרון)



יד' כסלו ה'תשפ״א

תמונת מצב יומית

( (מעל גיל 

ממוצע בגל הראשוןממוצע חודשי

גילאי חולים חדשים

חולים בקבוצת גיל בסיכון

חולים חדשים במצב קשהכלל החולים החדשים

יום שני | 30.11.2020 |

התפלגות הגילאים בשבוע האחרון



יד' כסלו 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 | 30.11.2020 |

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

*בעולם - שיא במספר המתים ליממה (יותר מ-12,000); ההתפרצות באירופה נמשכת 
בהיקף גבוה מאשר בשיא הגל הראשון, עם כ-200 אלף נדבקים וכ-5,000 מתים 
ביממה; בארה"ב - התחלואה עודנה ברמות שיא, אם כי מגמת העלייה נבלמה 

בימים האחרונים (כ-160 אלף נדבקים ו-1,400 מתים ביממה).

https://www.worldometers.info/coronavirus/

