
עיקרי תמונת המצב היומית

●(FDA) על רקע אישור החירום שניתן בשבוע שעבר על ידי מנהל המזון והתרופות האמריקאי 
 לחיסון ילדים בגילאי 5-11 בחיסוני פייזר, אנו מייחדים את המלל המלווה בדוח היומי

לסיכונים מהידבקות בנגיף הקורונה עבור ילדים.
 מחלת הקורונה עלולה להיות מסוכנת גם עבור ילדים - בחינת נתוני התחלואה בישראל●

 ובעולם מעלה כי בניגוד לדעה הרווחת, מחלת הקורונה עלולה בהחלט להיות מסוכנת גם
 בעבור ילדים. הגם שאכן במרבית המקרים, ילדים חווים את המחלה באופן קל, הרי ששיעור
 לא מבוטל מתוך הילדים שנדבקים בנגיף עלולים לסבול מתחלואה משמעותית ואף

 מסוכנת.
 שכיחות האשפוז בישראל - על פי נתוני משרד הבריאות, מתחילת המגיפה בישראל ועד●

 תחילת אוקטובר 2021, הסיכון של ילדים בגילאים 0-18 להזדקק לאשפוז עקב הידבקות
 בנגיף (אשפוז בשל מצב בינוני או קשה או קריטי בשל המחלה או סיבוכיה, כולל תסמונת
 PIMS), עומד על כ-1:900 ילדים מאומתים (מאות ילדים שאושפזו במצב בינוני ומעלה). אם
 כוללים באומדן זה את כל הילדים שנדבקו בקורונה ואושפזו בישראל, לרבות אלו שהיו
 במצב קל – אזי מדובר בשכיחות של כ-1:200 (0.5%) ילדים מאומתים (כ-2,500 ילדים

שאושפזו עד כה בסה"כ).
שכיחות האשפוז בארה"ב - על פי דיווח האגודה האמריקאית לרפואת ילדים (AAP) בארה"●

 ב 0.1-2% מכלל הילדים שנדבקים בקורונה נזקקים לאשפוז (שיעור של 1:50 – 1:1000
 ילדים מאומתים), כאשר על פי דיווחי ה-CDC, כשליש מהילדים המאומתים שנזקקו לאשפוז
 בגילאי 5-11 בארה"ב, אושפזו בטיפול נמרץ וכן כשליש מהילדים בגילאים אלו שאושפזו

לאחר שנדבקו בקורונה, לא סבלו כלל מבעיות רקע רפואיות.
 תסמונת PIMS - תסמונת זו נחשבת לסיבוך החמור ביותר של הידבקות בנגיף קורונה●

 בילדים ובני נוער שכן היא עלולה להתבטא כמחלה סוערת ומסכנת חיים (רוב הילדים
 נדרשים לטיפול נמרץ וכ-1-2% מן הלוקים בה, נפטר). מתחילת המגפה, דווחו בישראל
 כ-150 מקרים של ילדים שלקו בתסמונת PIMS ולפיכך מוערך כי שכיחותה בישראל עומדת
 על כ-1:3500  מתוך הילדים ובני הנוער שאומתו (בדומה לשיעור של כ-1:3200 ילדים ובני

נוער מאומתים, שמדווח בארה"ב)
 "לונג קוביד" בילדים בישראל - ממחקר ארצי שערך משרד הבריאות עולה כי 4.6%-1.8%●

 מהילדים שנדבקים בקורונה, בתלות בגילם, נותרים עם תסמינים משמעותיים גם בחלוף 6
 חודשים או יותר  מהחלמתם (תסמינים מגבילים כגון תשישות וחולשה מתמשכות, קושי
 בנשימה, הפרעות שינה, קשיי ריכוז ולמידה, כאבי ראש ועוד). שיעור דומה או גבוה מכך של
 תופעות מתמשכות לאחר ההחלמה בילדים מדווח גם במחקרים מחו"ל (1,2,3,4,5,6), כאשר
 למשל סקר לאומי רחב היקף שנערך בבריטניה מצא כי 7-8% מהילדים שאומתו לקורונה

ממשיכים לסבול מתסמינים מתמשכים גם לאחר יותר מ-3 חודשים מאבחנתם (1,2).

*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
219

(295 לפני שבוע, 3- מאתמול)

222

31
באוקטובר

מבוסס על הנתונים נכון ל-30 באוקטובר 23:59, ייתכנו שינויים בנתונים לאור עדכונים במערכת.

0.62%

( 332 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,29.10.21)

מספר חולים 
פעילים

6.23 מיליון(עמוד 4) 0 אלף + 0 אלף 35,654 1 8,678

(92% מגילאי 50+) (0 אלף לפני שבוע) (34,048 לפני שבוע) (7,909 במצטבר) (13,758 לפני שבוע)

* מספר החולים 
המאומתים הנמוך 

יחסית מושפע 
ממיעוט בדיקות 

במהלך סוף השבוע
.

(עמוד 4)
(שלשום,6.3.21)

* מספר החולים 
המאומתים הנמוך 

יחסית מושפע 
ממיעוט בדיקות 

במהלך החג
.

https://www.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/children-and-covid-19-state-level-data-report/
https://www.fda.gov/media/153508/download
https://www.fda.gov/media/153508/download
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2780861
https://www.gov.il/BlobFolder/news/13092021-01/he/NEWS_Corona_long-covid-children-13092021.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/apa.15870
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/prevalenceofongoingsymptomsfollowingcoronaviruscovid19infectionintheuk/1april2021
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2352-4642%2821%2900198-X
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.28.21257602v1.full
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.26.21256110v1.full
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.10.21.21265133v1
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/prevalenceofongoingsymptomsfollowingcoronaviruscovid19infectionintheuk/1april2021
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(21)00198-X/fulltext
https://www.gov.il/he/departments/corona-national-information-and-knowledge-center
https://go.gov.il/covid19-status
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


כה' בחשוון ה'תשפ״ב
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 ראשון | 31.10.2021 |

לא כולל בדיקות חוזרות של מחלימים 



כה' בחשוון ה'תשפ״ב
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 | 31.10.2021 |

שינוי במספר המאושפזים במצב 
קשה בשבועיים האחרונים

שינוי במספר המאושפזים במצב קשה 
ביממה האחרונה

מספר מאושפזים
במצב קשה

-161 -3 219

(11- 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.

*

*

*

*



כה' בחשוון ה'תשפ״ב
תמונת מצב יומית

מתחסנים בפעם הראשונה
בשבועיים האחרונים - יומי

מתחסנים בפעם הראשונה -
מצטבר במיליונים

חיסונים

מנה ראשונה

יום ראשון | 31.10.2021 |

אחוז מבני 50+ 
שחוסנו עד כה

מתחסנים ליום בממוצע שבועי
מנה ראשונה + מנה שניה

 מתחסנים מנה שניה
אתמול

 מתחסנים מנה
ראשונה אתמול

92% 2 אלף + 2 אלף 0 אלף 0 אלף

(1 אלף לפני שבוע) (0 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.

מתחסנים בפעם השלישית
בשבועיים האחרונים - יומי

מנה שלישית (מתוך מתחסני מנה שניה לפני 5 חודשים)

היקף המתחסנים מכל קבוצות הגיל

היקף המתחסנים מנה ראשונה מכל 
קבוצות הגיל



כה' בחשוון ה'תשפ״ב
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 ראשון | 31.10.2021 |

5%

התפלגות הגילאים בשבוע האחרון



כה' בחשוון ה'תשפ״ב
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 ראשון | 31.10.2021 |

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


