
מדדי ניהוג

מספר חולים חדשים בממוצע שבועי

סף 500 חולים חדשים ליום

(6.6% 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 חדשים*חולים במצב קשה

חולים חדשים במצב קשה

847

(983 לפני שבוע, 42- מאתמול)

1164

21
בפברואר

שינוי שבועי באחוזים
(עפ״י מאומתים 

וחדשים במצב קשה)

, ייתכנו שינויים בנתונים לאור עדכונים במערכת. מבוסס על הנתונים נכון ל-20 בפברואר 23:59

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

!

6.4%

שבועיים בקצב זה יקטינו את
 מספר החולים החדשים פי 2

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

( 1,888 לפני שבוע )

!

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,19.2.21)

מתחסנים במנה 
ראשונה במצטבר

מתחסנים אתמול
מנה ראשונה + שניה

מספר בדיקות יומי מספר נפטרים יומי
(שלשום,19.2.21)

מספר חולים 
פעילים

4.30 מיליון (עמוד 4) 31 אלף + 28 אלף 18,297 21 44,752

(89% מגילאי 60+) (27 אלף לפני שבוע) (24,127 לפני שבוע) (5,542 במצטבר) (59,864 לפני שבוע)

*

*נתוני היום האחרון הינם חלקיים 
וצפויים להתעדכן במהלך היום

*נתוני היום האחרון הינם חלקיים 
וצפויים להתעדכן במהלך היום

עיקרי תמונת המצב היומית
 מגמת הירידה בתחלואה נמשכת, אך היקף ההדבקה עדיין גבוה - בפתח●

 השבוע החדש מספר החולים הקשים ממשיך לרדת (ירד מתחת ל-900) ומקדם
 ההדבקה בסימן ירידה מזה כשבוע; כל חולה מדביק בממוצע פחות מאדם
 אחד, סימן לדעיכה בהתפשטות המגפה. עם זאת, שיעור החיוביים הארצי

(כ-6.5% בממוצע שבועי, עמוד 2) ממשיך להיות גבוה יחסית.
 שינוי תמהיל הגילאים של החולים הקשים - ישנה ירידה ברורה בשיעור●

 המאומתים ובתחלואה הקשה בקרב המבוגרים בני 60+, בשל מבצע החיסונים;
 עם זאת, ניכרת עלייה במספר החולים במצב קשה החדשים בקרב הקבוצות
 הצעירות יותר (עמוד 5). למרות השינוי בתמהיל גילאי החולים, נראה שהיקף
 ההדבקה הנרחב והעובדה שחלק ניכר מהאוכלוסייה טרם חוסן, גורמים לקצב

איטי בירידת התחלואה הקשה.
 בשבועות הקרובים תיתכן עליה חוזרת בתחלואה, בשל הסרת המגבלות●

 ותפוצתו הנרחבת של הוריאנט הבריטי, שהפך זה מכבר לדומיננטי בישראל; זן
 זה מדבק בהרבה ביחס לזנים קודמים ונראה כי הוא גם קטלני יותר בעד
 30-70% ביחס לזן הנגיף המקורי. לכן, יותר מאי פעם, נדרשת אחריות

אישית והקפדה על ההנחיות, בפרט על רקע חג הפורים השבוע.
 יעילות החיסונים בהגנה מול הזנים החדשים ובמניעת הדבקה - החיסונים●

 הם הכלי היעיל ביותר להפחתת תחלואה קשה, גם מול הזנים החדשים שזוהו
 בארץ (ובפרט חיסוני פייזר שנמצאו יעילים מול הזן הדרום אפריקאי
 והבריטי); בנוסף, מחקרים חדשים מעלים שהחיסונים יעילים מאוד במניעת
 הדבקה (בשיעור של עד 90%) ולפיכך מי שמתחסן מגן לא רק על עצמו אלא
גם על סביבתו ובפרט על היקרים לו. יוזכר, כי ישראל השלימה יותר מ-7.2 

מיליון מנות חיסון, מתוכן כ-2.9 מיליון חיסוני מנה שנייה (עמוד 4).
השלמת חיסון אוכלוסייה מבוגרת (בני 50 ומעלה) - נותרו כ-10% ●

מאוכלוסיה זו (לאחר ניכוי המחלימים) שטרם חוסנו בחיסון ראשון. יודגש, 
כי עד לשבוע לאחר המנה השנייה, החיסון מקנה הגנה חלקית בלבד, וכי עד 
להתחסנות רחבה גם בקרב בני 40 ומעלה, יוותר סיכון לתחלואה קשה 

באוכלוסיה.
 מדגישים שוב את החשיבות של הקפדה על הנחיות הריחוק החברתי, הימנעות●

 מהתקהלויות, עטיית מסכות תקניות, שמירה על בידוד וביצוע בדיקות בעת
 הצורך - גם עבור מחלימים ומחוסנים. לצד זאת, ובפרט על רקע פתיחת
 מוסדות החינוך, יש להמשיך בפתיחה מבוקרת של הסגר ולהמשיך לפעול

למניעת הכנסת וריאנטים זרים.

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-n211-r-calculate
https://www.nature.com/articles/s41591-021-01270-4
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.15.21251623v1
https://www.researchsquare.com/article/rs-226857/v1
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n217-school-opening
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n217-school-opening


ט' באדר 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 | 21.2.2021 |

לא כולל בדיקות חוזרות של מחלימים 



ט' באדר 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 | 21.2.2021 |

שינוי במספר המאושפזים במצב 
קשה בשבועיים האחרונים

שינוי במספר המאושפזים במצב קשה 
ביממה האחרונה

מספר מאושפזים
במצב קשה

-283 -42 847

(19- 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.

*



ט' באדר 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 | 21.2.2021 |

אחוז מבני 60+ 
שחוסנו עד כה

מתחסנים ליום בממוצע שבועי
מנה ראשונה + מנה שניה

מתחסנים מנה שניה 
אתמול

מתחסנים מנה 
ראשונה אתמול

89% 58 אלף + 59 אלף 28 אלף 31 אלף
(30 אלף לפני שבוע) (27 אלף לפני שבוע)

על סמך נתונים מכ-100% מסך החיסונים

*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



ט' באדר 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 ראשון | 21.2.2021 |

7%

התפלגות הגילאים בשבוע האחרון



ט' באדר 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 | 21.2.2021 |

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


