
עיקרי תמונת המצב היומית

 העלייה בתחלואה הקשה - מדדי התחלואה עודם גבוהים ומהווים נורת אזהרה -●
 מספר המאומתים היומי עומד על יותר מ-4,000 בממוצע שבועי, מספר החולים
 במצב קשה עומד על כ-400 ומספר הנפטרים עולה גם הוא - כ-70 בשבוע האחרון.
 מקדם ההדבקה עודנו גבוה ומשקף הכפלה של מספר המאומתים והחולים במצב
 קשה כל 7-10 ימים בקירוב. ללא פעולות משמעותיות להאטת קצב ההדבקה
 (בעיקר התחסנות נרחבת של הציבור, עטיית מסכות בחללים סגורים - כולל
 מחוסנים ומחלימים, הקפדה על בידוד וכן בקרה הדוקה על החוזרים מחו"ל)
 צפויה עלייה דרמטית במספר החולים - בפרט הקשים - שתוביל בתוך שבועות

לעומס מסוכן על בתי החולים.
מנת החיסון השלישית - מידע מדעי שנצבר לאחרונה (1, 2, 3) מעלה כי המנה ●

השלישית צפויה לשפר משמעותית את מוגנות המתחסנים המבוגרים מפני תחלואה 
(ובפרט קשה) בזן דלתא. החיסון השלישי צפוי להעלות ביותר מפי עשר את כמות 
הנוגדנים המנטרלים מול מגוון ווריאנטים ובפרט מול זן דלתא; נמצא כי רמות נוגדנים 
אלה נמצאות בהלימה עם מידת ההגנה מפני הידבקות בנגיף - ככל שרמתם גבוהה 
יותר, עולה מידת ההגנה מפני הידבקות בנגיף. מהמידע שהחל להיצבר בארץ 
ובעולם נראה כי פרופיל הבטיחות (תופעות לוואי) של המנה השלישית טוב ודומה 
לנצפה לאחר המנה השנייה (1, 2, 3). לפיכך, ועל רקע העלייה החדה בתחלואה 

 הקשה, מומלץ לזכאים להתחסן! 
החיסון מגן לא רק עליך אלא גם על סביבתך. על רקע טענות לא מבוססות בנדון ●

(שעלו בעקבות פרשנות שאינה מופיעה במחקרים שבחנו את העומס הנגיפי 
במחוסנים ולא מחוסנים), יודגש כי במאזן הכולל מחוסנים מדביקים אחרים הרבה 
פחות מאשר לא מחוסנים, גם כשמדובר בוריאנט דלתא. זאת, מכיוון שהודות 
לחיסונם, הם מלכתחילה נדבקים פחות בוריאנט (החיסון מפחית הסיכון להידבק) 
ואם נדבקים - הם מפנים את הנגיף מגופם מהר יותר משמעותית, ביחס ללא 
מחוסנים (1, 2). כמו כן, נתוני החקירות האפידמיולוגית בארץ מעלים כי לא מחוסנים 
מדביקים אחרים מחוץ לביתם בשיעור גבוה משמעותית מזה של מחוסנים. על כן, 

החיסון מגן על המחוסן וגם על סביבתו באופן משמעותי.
 השלמת החיסונים אצל לא מחוסנים - מזכירים לכולנו - נוכח גל התחלואה הנוכחי●

 הקשור בהתפשטות זן דלתא, האצת ההתחסנות הינה הפתרון המרכזי לצמצום
 הסיכון מפיתוח מחלה קשה ומתופעות ארוכות טווח אצל הנדבקים. ככל שרבים יותר
 באוכלוסיה יתחסנו, כך יידבקו פחות אנשים עד להגעה לאיזון מחודש מול זן זה
 של הנגיף. מומלץ לאוכלוסיות הסיכון להתחסן בהקדם וגם לאחרים - כולל בני נוער
 בגילאי 12-15 - על מנת לצמצם את הסבירות להתפתחות תופעות ארוכות טווח

בעקבות הקורונה.

*נתוני היום האחרון הינם חלקיים 
וצפויים להתעדכן במהלך היום

מספר מאומתים חדשים בממוצע שבועי

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
402

(235 לפני שבוע, 8+ מאתמול)

5938

12
באוגוסט

, ייתכנו שינויים בנתונים לאור עדכונים במערכת. מבוסס על הנתונים נכון ל-11 באוגוסט 23:59

4.52%

( 3,504 לפני שבוע )

R מקדם ההדבקה

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

ותשובות ראו קישור.

*

מתחסנים במנה 
ראשונה במצטבר

מתחסנים אתמול
מנה ראשונה + שניה

מספר בדיקות יומי
מספר נפטרים יומי
(שלשום,10.8.21)

מספר חולים 
פעילים

5.82 מיליון(עמוד 4) 6 אלף + 3 אלף 131,325 14 41,337

(90% מגילאי 50+) (3 אלף לפני שבוע) (110,245 לפני שבוע) (6,542 במצטבר) (25,448 לפני שבוע)

* מספר החולים 
המאומתים הנמוך 

יחסית מושפע 
ממיעוט בדיקות 

במהלך סוף השבוע
.

(עמוד 4)
(שלשום,6.3.21)

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2109072#.YQMZbGKCb40.twitter
https://s21.q4cdn.com/317678438/files/doc_financials/2021/q2/Q2-2021-Earnings-Charts-FINAL.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/vpb-18072021/he/files_publications_corona_vpb-18072021-02.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-07/07-COVID-Oliver-508.pdf
https://s21.q4cdn.com/317678438/files/doc_financials/2021/q2/Q2-2021-Earnings-Charts-FINAL.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/vpb-18072021/he/files_publications_corona_vpb-18072021-02.pdf
https://spiral.imperial.ac.uk/handle/10044/1/90800
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.28.21261295v1
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n230-large-scale-vaccination
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n231-safety-vaccines-in-children
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n231-safety-vaccines-in-children
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


ד' באלול ה'תשפ״א
תמונת מצב יומית

חודשיים אחרונים (ממוצע שבועי)שבועיים אחרונים

מאומתים חדשים

מספר בדיקות

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

יום חמישי | 12.8.2021 |

לא כולל בדיקות חוזרות של מחלימים 



ד' באלול 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 חמישי | 12.8.2021 |

שינוי במספר המאושפזים במצב 
קשה בשבועיים האחרונים

שינוי במספר המאושפזים במצב קשה 
ביממה האחרונה

מספר מאושפזים
במצב קשה

+251 +8 402

(24+ 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.

*

*

*

*



ד' באלול ה'תשפ״א
תמונת מצב יומית

מתחסנים בפעם הראשונה
בשבועיים האחרונים - יומי

מתחסנים בפעם הראשונה -
מצטבר במיליונים

חיסונים

היקף המתחסנים במנה ראשונה מכל 
קבוצת גיל

יום חמישי | 12.8.2021 |

אחוז מבני 50+ 
שחוסנו עד כה

מתחסנים ליום בממוצע שבועי
מנה ראשונה + מנה שניה

 מתחסנים מנה שניה
אתמול

 מתחסנים מנה
ראשונה אתמול

90% 4 אלף + 3 אלף 3 אלף 6 אלף

(3 אלף לפני שבוע) (3 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

*בוצע טיוב נתונים 
בגילאי המתחסנים

*בוצע טיוב נתונים 
בגילאי המתחסנים

*בוצע טיוב נתונים בימים האחרונים

*נתוני היום האחרונים לא מוצגים עקב תקלת 
נתונים בהתחסנות ביממה האחרונה.



ד' באלול ה'תשפ״א
תמונת מצב יומית

(מעל גיל 60)

ממוצע חודשי
17%

ממוצע בגל הראשון

גילאי מאומתים חדשים

חולים בקבוצת גיל בסיכון

חולים חדשים במצב קשהכלל המאומתים החדשים

יום חמישי | 12.8.2021 |

15%

התפלגות הגילאים בשבוע האחרון



ד' באלול ה'תשפ״א
תמונת מצב יומית

השוואה ביחס לעולם

בדיקות ליום למיליון אישמאומתים חדשים ליום למיליון איש

אחוז בדיקות חיוביות מתים ליום למיליון איש

מידע חלקי
בגל הראשון

יום חמישי | 12.8.2021 |

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


