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תמונת מצב יומית

מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה

במרץ

!

* 742

4.8%

חולים במצב קשה
) 822לפני שבוע -26 ,מאתמול(

אחוז בדיקות חיוביות
) 5.6%ללא סקרים(

!

4240
חולים מאומתים חדשים
)  4,446לפני שבוע (

*נתוני היום האחרון הינם חלקיים
וצפויים להתעדכן במהלך היום

מספר חולים
פעילים
41,906

מספר נפטרים יומי
)שלשום(1.3.21,
18

) 42,773לפני שבוע(

) 5,777במצטבר(

מתחסנים במנה
מתחסנים אתמול
מספר בדיקות יומי
מנה ראשונה  +שניה ראשונה במצטבר
 36אלף  58 +אלף

88,220
) 71,820לפני שבוע(

) 77אלף לפני שבוע(

עיקרי תמונת המצב היומית

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.

4.81

מיליון)עמוד (4

) 83%מגילאי *(+50
*בוצע טיוב נתונים
בגילאי המתחסנים

היקף התחלואה גבוה ונמצא על סף התפשטות מחודשת  -מספר החולים הקשים
נותר גבוה יחסית  -סביב  750ומקדם ההדבקה נמצא בעלייה בשבועות האחרונים
והגיע ל 1-לראשונה מאז סוף חודש ינואר ,סימן לחידוש העליה בתחלואה .גם
שיעור החיוביים הארצי )מעל  5%בממוצע שבועי ,עמוד  (2ממשיך להיות גבוה
יחסית ,סימן להיקף הדבקה נרחב באוכלוסיה.
העלייה במקדם ההדבקה קשורה כנראה בהסרת המגבלות ובתרומת הוריאנט
הבריטי ,שהפך זה מכבר לדומיננטי בישראל; זן זה מדבק בהרבה ביחס לזנים
קודמים ומגדיל משמעותית את הסיכון לתחלואה קשה ולאשפוז.
יעילות החיסונים בהגנה מול הזנים החדשים ובמניעת הדבקה  -החיסונים הם
הכלי היעיל ביותר להפחתת תחלואה קשה ,גם מול הזנים החדשים שזוהו בארץ.
התחסנות צפויה למנוע את מחלת הקורונה ובתוך כך גם נזקים ארוכי טווח שלה
)אשר נצפו אצל  1מכל  10חולים( .מסמך חדש מציג ניתוח שבוצע בישראל ,שלפיו
חיסון פייזר מוריד את הסיכון להידבק בנגיף פי  5עד פי  10החל משבוע לאחר
המנה השנייה; לפיכך ,מי שמתחסן מגן לא רק על עצמו אלא גם על סביבתו
ובפרט על היקרים לו.
סיכון להדבקה חוזרת  -מסתמן שמחלימים מצויים בסיכון להדבקה חוזרת
מהווריאנט הדרום אפריקאי שנמצא בישראל ,וייתכן למול זנים נוספים הדומים לו.
מומלץ לחסנם בהקדם )ראו מסמך חדש(.
השלמת חיסון אוכלוסייה מבוגרת )בני  50ומעלה(  -נותרו כ14%-12%-
מאוכלוסיית בני ה 50-ומעלה )לאחר ניכוי המחלימים( שהם יותר מ 300-אלף
איש ,אשר טרם חוסנו בחיסון ראשון ונמצאים בסיכון מוגבר לתחלואה קשה.
בעולם  -בניו יורק זוהה זן חדש של הנגיף ,שהתפשט בה במהירות לאחרונה ואשר
נושא מוטציה שקושרה להדבקה חוזרת של מחלימים ) .(,2 ,1בנוסף ,מזוהה בעולם
זן חדש ) (B.1.525שהתפשט במהירות בכ 20-מדינות ונושא מגוון מוטציות ,כולל
כאלו הדומות למוטציות הקיימות בזן הדרום-אפריקני( .לאחרונה התגלו בארץ
שלושה מקרים של הזן מניו-יורק ושני מקרים של זן  ,B.1.525שמקורם בחו״ל .עם
פתיחת השמיים לקראת הבחירות ,קיים סיכון שזני קורונה נוספים יגיעו לישראל,
ואנו ממליצים להקפיד על בדיקת הנכנסים ובידודם.
שיפור ההתמגנות מול הזנים החדשים  -עדויות בעולם מוכיחות כי וריאנטים
מסוימים ובפרט הזן הבריטי אחראיים להדבקה נרחבת יותר ,ייתכן לאור עומס
נגיפי גבוה יותר .לאחר שהתעורר חשש כי וריאנט זה )וייתכן שגם נוספים( עלול
להעלות גם את סכנת ההידבקות דרך האוויר באירוסולים ,הודקו הנחיות עטיית
המסכות ,לצד צעדים נוספים שננקטו להגברת הריחוק הפיזי והפחתת ההדבקה
)ראו מסמך(.

 ,ייתכנו שינויים בנתונים לאור עדכונים במערכת.
מבוסס על הנתונים נכון ל 2-במרץ 23:59
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

חודשיים אחרונים )ממוצע שבועי(
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חולים במצב קשה
מספר מאושפזים
במצב קשה

שינוי במספר המאושפזים במצב קשה שינוי במספר המאושפזים במצב
קשה בשבועיים האחרונים
ביממה האחרונה
-26

742

-214

) -11שינוי 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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חיסונים
מתחסנים מנה
ראשונה אתמול
 36אלף
) 77אלף לפני שבוע(

מתחסנים מנה שניה מתחסנים ליום בממוצע שבועי
מנה ראשונה  +מנה שניה
אתמול
 44אלף  52 +אלף
 58אלף

אחוז מבני +50
שחוסנו עד כה
83%

) 70אלף לפני שבוע(
*בוצע טיוב נתונים
בגילאי המתחסנים

מתחסנים בפעם הראשונה
בשבועיים האחרונים  -יומי

היקף המתחסנים במנה ראשונה מכל
קבוצת גיל *

*בוצע טיוב נתונים
בגילאי המתחסנים

מתחסנים בפעם השניה
בשבועיים האחרונים  -יומי

מתחסנים בפעם הראשונה -
מצטבר במליונים
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גילאי חולים חדשים
כלל החולים החדשים

התפלגות הגילאים בשבוע האחרון

חולים חדשים במצב קשה

חולים בקבוצת גיל בסיכון
)מעל גיל (60

6%

17%

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

