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מספר חולים חדשים בממוצע שבועי

מקדם ההדבקה R

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

● התחלואה מראה סימני ירידה אך ממשיכה בהיקפים גבוהים  -מקדם
ההדבקה ) (Rממשיך לרדת ,דבר המתבטא בירידה במספר המאומתים,
בשיעור החיוביים ואף במספר החולים החדשים במצב קשה .עם זאת ,העומס
על בתי החולים )יותר מ 1,100-חולים במצב קשה ,עמוד  (3ומדדי התחלואה
האחרים עודם גבוהים מאוד באופן מוחלט .כך ,אמש נספרו בישראל כבר
יותר מאלף מתים )!( רק מאז החלה שנת .2021
● זן הנגיף המוטנטי הבריטי  -בשל תפוצתו הנרחבת בישראל ומאפייניו
המסתמנים ,נדרשת הקפדה יתרה על כללי הריחוק ובפרט על עטיית מסכות
תקניות  -בעדיפות רפואיות ,תוך תשומת לב רבה גם לאוכלוסיית הילדים.
● עד שתבורר מידת הסיכון הנשקפת מהזנים המוטנטים )הבריטי ,הדרום
אפריקאי והברזילאי( ,יש לנקוט צעדי מנע חריפים על מנת למנוע את
התפשטותם  -להאיץ את מבצע החיסון ולהימנע מפתיחה לא מבוקרת של
הסגר .במקביל יש למנוע הכנסת וריאנטים זרים ,בעיקר דרך נתב"ג.
● במוצאי השבת האחרונה הופץ מסמך העוסק בהתמודדות עם וריאנטים
לנגיף הקורונה .לאור השיח הער שהמסמך יצר ,נבהיר כי המסמך נועד
להציף את האתגר הרחב שבכניסתם של וריאנטים חדשים לישראל ,הן
מבחוץ והן מבפנים ,ולהציע מספר המלצות כדי להקטין את הסיכון
הכרוך בהם ,כולל בעניין החשש מהיווצרות וריאנט עמיד בישראל.
נחזור ונדגיש כי החיסון כשלעצמו אינו יכול לגרום למוטציות וחיסון
מהיר של שאר המאושרים לחיסון על פי התוויות משרד הבריאות ,הוא
צעד קריטי להקטנת התחלואה.
● לתת כתף )פירוט בעמוד  - (4ישראל ממשיכה להוביל בעולם במספר
החיסונים לנפש והשלימה כ 3.6-מיליון מנות חיסון )מתוכן יותר ממיליון
במנה השנייה( .עם זאת ,השלמת חיסון האוכלוסייה המבוגרת )בני 60
ומעלה( כמעט שאינה מתקדמת עוד ,ונותרו עוד כ 20%-שטרם חוסנו
בחיסון ראשון .יוזכר כי גם לאחר חיסון בני ה 60-ומעלה יוותר סיכון
לתחלואה קשה באוכלוסיה ,עד להתחסנות רחבת היקף.
● בעולם  -מדינות רבות )גרמניה ,אנגליה ,שוויץ ועוד( מאריכות את הסגרים
שהוטלו בתקופה האחרונה ומיישמות הגבלות נוספות כגון סגירת מערכות
החינוך והמסחר.
● מזכירים שוב את חיוניות העמידה בהנחיות; צמצום התקהלויות ,אוורור
חללים סגורים והקפדה על עטייה נכונה ,נרחבת ושיטתית של מסכות
תקניות ,המכסות היטב את הפה והאף.

ייתכנו שינויים בנתונים לאור עדכונים במערכת
בינואר
מבוסס על הנתונים נכון ל
לצפייה בנתונים בזמן אמת https://go.gov.il/covid19-status
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
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חולים חדשים
שבועיים אחרונים

מספר בדיקות
לא כולל בדיקות חוזרות של מחלימים

אחוז בדיקות חיוביות
●
●

לא כולל בדיקות חוזרות של מחלימים
כולל בדיקות מגן אבות ואמהות ודיגום בני ישיבות
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שינוי במספר המאושפזים במצב קשה שינוי במספר המאושפזים במצב
קשה בשבועיים האחרונים
ביממה האחרונה
) -4שינוי ממוצע ליום בשבוע האחרון(

שבועיים אחרונים

חודשיים אחרונים )ממוצע שבועי(

חולים חדשים במצב קשה
שבועיים אחרונים

*

*נתוני היום האחרון הינם חלקיים וצפויים
להתעדכן במהלך היום

חודשיים אחרונים )ממוצע שבועי(
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מתחסנים בפעם הראשונה
בשבועיים האחרונים  -יומי

מתחסנים בפעם השניה
בשבועיים האחרונים  -יומי

היקף המתחסנים במנה ראשונה מכל
קבוצת גיל
על סמך נתונים מכ

אחוז מבני +60
שחוסנו עד כה

מתחסנים בפעם הראשונה -
מצטבר במליונים

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
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כלל החולים החדשים
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)מעל גיל

(

ממוצע חודשי

ממוצע בגל הראשון
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השוואה ביחס לעולם
חולים חדשים ליום למיליון איש

מתים ליום למיליון איש

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

בדיקות ליום למיליון איש

אחוז בדיקות חיוביות

