
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

בפברואר

שינוי שבועי באחוזים
מאומתים עפ״י

קשה במצב וחדשים

במערכת עדכונים לאור בנתונים שינויים ייתכנו בפברואר 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

שבוע לפני

!

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'

R מקדם ההדבקה

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

* מספר החולים 
המאומתים הנמוך 

יחסית מושפע 
ממיעוט בדיקות 

בסוף השבוע.

שינוי המצב 
מתבטא

במדידות 
לאחר 

כ-10 ימים

מימוש הקלות חדשות

לפרטים נוספים על השיטה, חישוב על סמך מקורות מידע נוספים 
 אשר מאפשרים להעריך את אי הוודאות (שהיא כ- ±0.1), ושאלות

ותשובות ראו קישור.

*לפי כמות המתחסנים הרשומים במאגרי המידע של משרד 
הבריאות. הפער בינו לבין מספר המתחסנים בפועל הוא 

בדיווחים טלפוניים שיושלמו ויעברו טיוב במערכות המידע של 
משרד הבריאות במהלך הימים הקרובים

* מספר המאומתים 
החדשים נמוך יותר 

מהצפוי בגלל מיעוט 
בדיקות ביממה החולפת 

ביחס לממוצע.

(עמוד 4)
(שלשום,5.2.21)

עיקרי תמונת המצב היומית

 ישראל יוצאת מהסגר השלישי כשהתחלואה גבוהה מאוד - שיעור●
 החיוביים והעומס על בתי החולים ממשיכים להיות גבוהים, וזאת על אף
 שישנה ירידה מסוימת במספר החולים הקשים בשבוע האחרון (כ-1,100,
 עמוד 3). מקדם ההדבקה בישראל תחת תנאי הסגר כמעט חוצה שוב את 1 -
 חציית רף זה משקפת מצב שבו כל חולה מדביק יותר מאדם אחד, ומכאן

שהתחלואה תיוותר גבוהה.
 סימנים לשינוי תמהיל הגילאים של החולים הקשים - ישנה ירידה●

 בשיעור המאומתים ובתחלואה הקשה בקרב המבוגרים בני 60+, ככל הנראה
 בהשפעת מבצע החיסונים. בשל היקף התחלואה הנרחב והעובדה
 שאוכלוסייה גדולה טרם חוסנה, שינוי תמהיל החולים אינו מביא בעת הזו

לירידה משמעותית בתחלואה הקשה.
 בשבועות הקרובים צפויה עליה חדה בתחלואה, בגלל הסרת המגבלות●

 ותפוצתו הנרחבת של הווריאנט הבריטי (המדבק בהרבה ביחס לזנים
 קודמים). יותר מאי פעם, נדרשת אחריות אישית והקפדה על ההנחיות

 (ראו מסמך).
 אנו ממליצים למרבית הציבור להתחסן. החיסונים הם הכלי היעיל ביותר●

 להפחתת תחלואה קשה, גם למול הווריאנטים החדשים (בפרט הבריטי
 והדרום אפריקאי שזוהו בארץ). מומלץ (גם עבור מחלימים ומתחסנים)
 להקפיד על הנחיות הריחוק החברתי, להימנע מהתקהלויות, לעטות
 מסכות תקניות, לשמור על בידוד וללכת להיבדק בעת הצורך. ברמה
 הלאומית, יש להאיץ את מבצע החיסונים, למנוע הכנסת וריאנטים זרים,
 ולהימנע מפתיחה לא מבוקרת של הסגר (על הסכנה בהתפרצויות במוסדות

החינוך - ראו מסמך).
 לתת כתף (פירוט בעמוד 4) - ישראל ממשיכה להוביל בעולם במספר●

החיסונים לנפש והשלימה יותר מ-5.4 מיליון מנות חיסון, מתוכן כ-2 מיליון 
 במנה השנייה. עם זאת, השלמת חיסון האוכלוסייה המבוגרת (בני 60
 ומעלה) שהינה חיונית לצמצום התחלואה הקשה, כמעט שאינה מתקדמת
 עוד; נותרו למעלה מ-15% מאוכלוסיה זו שטרם חוסנו בחיסון ראשון או
 החלימו מהמחלה; נותרו פערים גדולים יותר באחוזי ההתחסנות בגילאי
 69-60. כך או כך, עד להתחסנות רחבת היקף גם בקרב קבוצות הגיל של

59-40, יוותר סיכון לא זניח לתחלואה קשה באוכלוסיה.
בעולם -  לאור התחלואה הגבוהה, קצב התחסנות איטי ונוכחות וריאנט ●

מדבק, מדינות רבות באירופה (גרמניה, אנגליה, שוויץ, פורטוגל ועוד) 
מאריכות את הסגרים שהוטלו בתקופה האחרונה ומיישמות הגבלות נוספות 

כגון סגירת מערכות החינוך והמסחר. להרחבה - ראו מסמך. 

מתחסנים במנה 
ראשונה במצטבר

מתחסנים אתמול
מנה ראשונה + שניה

מספר בדיקות יומי מספר נפטרים יומי
(שלשום,5.2.21)

מספר חולים 
פעילים

(עמוד 4) מיליון אלף אלף
מגילאי שבוע לפני אלף שבוע לפני במצטבר שבוע לפני

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-n211-r-calculate
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/contagion-coefficient/he/daily-report_further-information.pdf
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n211-r-calculate
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n211-r-calculate
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n219-post-lockdown-guidelines
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n217-school-opening
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n217-europe-lockdown-extensions


כ"ה בשבט 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 ראשון | 7.2.2021 |

לא כולל בדיקות חוזרות של מחלימים 



כ"ה בשבט 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 ראשון | 7.2.2021 |

שינוי במספר המאושפזים במצב 
קשה בשבועיים האחרונים

שינוי במספר המאושפזים במצב קשה 
ביממה האחרונה

מספר מאושפזים
במצב קשה

(8- שינוי ממוצע ליום בשבוע האחרון)

*נתוני היום האחרון הינם חלקיים וצפויים 
להתעדכן במהלך היום

*

חודשיים אחרונים (ממוצע שבועי)שבועיים אחרונים

בשל מדיניות חיסון המותאמת לחתכי גיל שונים, היחס בין 
מספר המאומתים בגילאי 60+ לבין מספר החולים במצב קשה 

בכלל הגילאים, איננו מדד אמין לשיעור השינוי הצפוי 
בתחלואה הקשה; במקומו מוצג הממוצע השבועי של מספר 

החולים החדשים במצב קשה בחודשיים האחרונים, אשר 
מאפשר הצגה בטווח ארוך יותר של התפתחות התחלואה הקשה.



כ"ה בשבט ה'תשפ״א
תמונת מצב יומית

מתחסנים בפעם הראשונה
בשבועיים האחרונים - יומי

מתחסנים בפעם הראשונה -
מצטבר במליונים

חיסונים

היקף המתחסנים במנה ראשונה מכל 
קבוצת גיל

יום ראשון | 7.2.2021 |

אחוז מבני 60+ 
שחוסנו עד כה

מתחסנים ליום בממוצע שבועי
מנה ראשונה + מנה שניה

מתחסנים מנה שניה 
אתמול

מתחסנים מנה 
ראשונה אתמול

אלף אלף אלף אלף
(42 אלף לפני שבוע) (35 אלף לפני שבוע)

החיסונים מסך מכ נתונים סמך על

*מספר החיסונים במצטבר הינו לפי כמות המתחסנים הרשומים במאגרי המידע של משרד הבריאות. הפער בינו לבין 
מספר המתחסנים בפועל הוא בדיווחים טלפוניים שיושלמו ויעברו טיוב במערכות המידע של משרד הבריאות במהלך 

הימים הקרובים

*

מתחסנים בפעם השניה
בשבועיים האחרונים - יומי



כ"ה בשבט 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 ראשון | 7.2.2021 |

התפלגות הגילאים בשבוע האחרון



כ"ה בשבט 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 ראשון | 7.2.2021 |

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


