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 במאי 9עד  מאיב 3שבוע  – #4 סיכום שבועי קורונה בישראל
 

 (מוצ״ש עד מוצ״ש)מדדים עיקריים שבועיים מתוך נתוני משרד הבריאות : 1טבלה 

מספר  שבוע
 מתים

מספר 
 מונשמים

ר מספ
חולים 

  קשה

קשים 
 חדשים

הטבה 
בחולים 

 קשה

דלתא 
חולים 

-קשים
 הטבה

 +311 11 311 +65 +(363%) 56 13 494עד  3993

 +311 15 315 +315 +(35%) 13 65 1194עד  494

 +61 31 56 -33 (-31%) -35 51 1.94עד  1394

 -1 13 35 -11 (-31%) -36 16 3494עד  1994

 +5 31 11 -11 (-31%) -31 11 394עד  3.94

 N/A N/A N/A -15 (-13%) -35 35 994עד  394

 

 .שבוע הקודםעומת הל בירידהנתוני השבוע הנוכחי באופן כללי ניתן לומר ש

(  -4%)  מספר המונשמים .35נחתך באופן משמעותי ועמד על  (-44%)  מספר המתיםהשבוע 

מונשמים פחות  35, שלפני כןהשבועות  שלושתמאוד למספרית דומה , ך מגמת הירידההמש

ירידה דומה לשבועיים , שבוע רביעי בירידה( -%.1) מספר חולים קשה חדשים .השבוע

משרד הבריאות הפסיק לפרסם את מספר החולים . יותר משבוע קודם 3או  11 .הקודמים

המצטבר ולכן לא ניתן לחשב מספר חולים קשים חדשים השבוע וגם לא הטבה אצל חולים 

 (.-11%)ושפזים מא 163נכון לסוף השבוע  .על בתי החולים מדד העומסקשים וגם לא את 
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 מרחק משיא ההתפרצות בישראל .1

 

סוימות כמו פתיחת הקלות מ על אף( במארס 36מ־)ימים  65מדינת ישראל בהסגר כבר 

, ספורט, אקדמיה, תיירות פניםלא מאפשרים עדיין  1תחבורה ציבוריתבטווח רחבת והמסחר 

ולמעשה חלק מהתחומים אינם מסוגלים להתקיים כלכלית  .(חוף הים, פארקים)בילוי , מסעדות

 (. לא ניתן לאכול עם מסיכה)מטרים המחמירה וחיוב המסכות  1ומעשית בהינתן מגבלת 

 .השוניםלהלן מרחקים מהשיאים שנקבעו במשתנים 

משקף , 15כיום אנחנו ב־. 351, הגענו לשיא במספר חולים קשים נוכחי, באפריל 31ב־

 .מארסב 11מספר דומה ל־. 16%מהשיא וירידה שבועית של  65%ירידה של 

במחלקות השונות ( קשה/בינוני/קל)הגענו לשיא במספר המאושפזים , באפריל 36ב־

מהשיא וירידה שבועית  55%שמשקפת ירידה של  163כיום אנחנו ב־. 151בבתי החולים בארץ 

 .מאושפזים 115במארס אז היו  35מספר דומה ל־ .11%של 

שמשקף ירידה  56כיום אנחנו ב־, (361)הגענו לשיא במספר המונשמים , באפריל 35ב־

 .מונשמים 51אז היו  מארסב 11מספר דומה ל־ . 13%וירידה שבועית של  66%של 

ההשוואה השבועית או ביחס לשיאים קודמים אינה רלוונטית , י מספר המחלימיםלגב

ראו )כי היא תלויה קשר ישיר במספר הבדיקות המוקצה לצורך שחרור מאומתים לקורונה 

מה שחשוב זה צבר המחלימים הפוטנציאלי נתון שמשרד הבריאות אינו (. 35.16דו״ח שבועי 

קרי מספר  מחלימים  5616חולים קלים ו־ 5615 עמדנו על לצורך העניין לפני שבועיים)מפרסם 

היות שצבר המחלימים הפוטנציאלי . אינו מייצג את המציאות כראוי 33,115 המחלימים כעת

ולמעשה אם היה (. ליום 511דיי והותר לשבוע הקרוב בקצב של ) 1,655עומד בהערכה גסה על 

 .מחלימים ביום בקירוב 1111עליה של הרי באותו היום הייתה , בדיקות 1111מוקצה ביום נתון 

אותו הדבר נכון גם לכל גרף המתייחס למספר החולים הפעילים בישראל שהרי נתון זה אינו 

 .מעודכן ולא מעניין מבחינת קביעת מדיניות

  

                                                 
 .נוסעים שמונעת עליה בתחנות ביניים 11הגבלת , תדירות, מספר הקווים, כוללת עדיין הגבלות משמעותיות 1
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 מחלימים .2

 

, 11%יב תל אב, 11%בני ברק עם , 55%בשבוע הקודם עברה ל־ 61.6%ירושלים שהייתה על 

 36מבין היישובים מעל ן כללי ובאופ .51%ראשון לציון עם , 16%חיפה , 15%, פתח תקווה

מבין . מחלימים 5מאומתים ו־ 35עם חריש : 61%יישוב אחד יהודי עוד לא עבר מתים רק מאו

זיהוי המאומתים וחורה ששם  (11%)טייבה , (61%)רהט : בולטים, המעטים שאר היישובים

 .(מחלימים 1עם  311)יחסית מאוחר 

 (סמיות כפולה)במחקר בצרפת  Tocilizumabב־ראשונים על השימוש נתונים  .3

 

היו , נעדכן שהמחקר צפוי להתפרסם בשבוע הבא, בהמשך לדיווח הרחב מהשבוע הקודם

אשוניות מבית אך להלן תוצאות ר, קולות נגד פרסום התוצאות לפני הזמן כולל גל התפטרויות

 ניתןכמחצית מהם ל, איקשים שנבחרו באקר חולים 66: המשתתפים במחקר 31מתוך  3חולים 

Tocilizumab 11%לעומת  16%המתים לאחר כשבועיים הוא /שיעור המונשמים. בזריקה 

 בסין הטיפול בפרוטוקול בשימושהטיפול הזה  במארס 1מ־שנזכיר  .2בקבוצת הביקורת

 .RoActemra או Actemraמשווק תחת . 3ותחלואה של חולים קשים תמותה להפחתת ומומלץ

 משתמשים ב־ 66%: מדינות 11אלף רופאים ב־ 11בקרב כ־ Seremoלפי הסקר של 

Hydroxychloroquine ,16% ב־ Tocilizumab, 13% ב־Remdesivir 4בפלזמה 31%ו־. 

 היפרברית רפואה .4

 

מטיב הראו ששימוש בתאי לחץ שניתן לספור באצבעות הידיים ם מספר חולים עמחקרים 

לשימוש זה לסבבים של ערך בקנדה על הסבת מטוסים ימחקר  .עם חולי קורונה עם חמצן נמוך

 .5דקות 51כ

בקרב חלוקות  הדעות, מדינות 13אלף רופאים ב־ 11ב בקר Seremoלפי הסקר של 

 Oxygen)בחמצן  כשלגישת לעומת ( 61%)האם מדובר בכשל נשימתי הרופאים בטיפול נמרץ 

                                                 
2 GXyM-OiIt-https://www.youtube.com/watch?v=g 
3 3-02339-020-medicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12967-https://translational 
4 barometer?utm_campaign=wwwsermo_covid19-https://app.sermo.com/covid19 
5 chambers-oxygen-hyperbaric-hbot-https://www.theengineer.co.uk/aircraft/ 

https://www.youtube.com/watch?v=g-OiIt-GXyM
https://translational-medicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12967-020-02339-3
https://app.sermo.com/covid19-barometer?utm_campaign=wwwsermo_covid19
https://www.theengineer.co.uk/aircraft-hbot-hyperbaric-oxygen-chambers/
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failure ,61%).  מדרגים את  הרופאים בטיפול נמרץ מרבית. תוצאה דומהכלל הרופאים הבקרב

תובנות מציג הסקר  .6לתאי לחץ 15% לעומת 66% עוזר ברמה גבוהה כ ECMOב־הטיפול 

כן שבמקרים מסוימים חדשות ישנות על כך שהנגיף אינו דלקת ריאות ואין לטפל בו ככזה ו

הנצפית נוצרת מפגיעה בריאה על ידי השימוש  (ARDS) החדה הנשימה מצוקת תסמונת

 .כחלק מאסטרטגיות הטיפול Bipapאו  Cpapבאופן כללי מוצג שימוש ב־. במכשירי ההנשמה

 

 

 

  

                                                 
6 -Highly-50-Reports-https://www.businesswire.com/news/home/20200504005250/en/Sermo

Treaters-COVID-Experienced 

https://www.businesswire.com/news/home/20200504005250/en/Sermo-Reports-50-Highly-Experienced-COVID-Treaters
https://www.businesswire.com/news/home/20200504005250/en/Sermo-Reports-50-Highly-Experienced-COVID-Treaters
https://www.businesswire.com/news/home/20200504005250/en/Sermo-Reports-50-Highly-Experienced-COVID-Treaters
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 :במאי 3סיכום שבועי 

 קשים הפרש+(. 6%) 11 חדשים קשים וליםח מספר, -13% מונשמים, (ירידה -36%) מתים 11

 .5 של עליה: הטבה-חדשים

 :Tocilizumab, מחלימים, ההתפרצות משיא מרחק, אדום אזור

https://www.fichier-

pdf.fr/2020/05/02/coronaisraeldataanalysis0502/coronaisraeldataanalysis0502.pdf 

 :באפריל 34סיכום שבועי 

 קשים 35 לעומת( שעבר שבוע לעומת+ 16%) הטבה אצלם חלה כקשה שהוגדרו מקרים 13

 :יציאה לאסטרטגית הנכון המדד, (-66.6%) נפטרים 16(. 11.1% של ירידה) חדשים

https://www.fichier-

pdf.fr/2020/04/25/coronaisraeldataanalysis0425/coronaisraeldataanalysis0425.pdf 

 :באפריל .1סיכום שבועי 

 :דיר אל אסד, ניתוח נתוני בדיקות, מפת יישובים ללא מאומתים

https://www.fichier-

pdf.fr/2020/04/18/coronaisraeldataanalysis0418/coronaisraeldataanalysis0418.pdf 

 :חומרים נוספים בטוויטר

https://twitter.com/Blitz20191/ 

mail2blitz2019@protonmail.com 

 9מקורות ישלחו במייל לכל דורש

הכול כולל הכול עם ניטור אנשי  311%הכותב הינו ימין כלכלי ופוליטי ובעד פתיחת המשק 

 .צוות ומבקרים בבתי אבות

 

https://www.fichier-pdf.fr/2020/05/02/coronaisraeldataanalysis0502/coronaisraeldataanalysis0502.pdf
https://www.fichier-pdf.fr/2020/05/02/coronaisraeldataanalysis0502/coronaisraeldataanalysis0502.pdf
https://www.fichier-pdf.fr/2020/04/25/coronaisraeldataanalysis0425/coronaisraeldataanalysis0425.pdf
https://www.fichier-pdf.fr/2020/04/25/coronaisraeldataanalysis0425/coronaisraeldataanalysis0425.pdf
https://www.fichier-pdf.fr/2020/04/18/coronaisraeldataanalysis0418/coronaisraeldataanalysis0418.pdf
https://www.fichier-pdf.fr/2020/04/18/coronaisraeldataanalysis0418/coronaisraeldataanalysis0418.pdf
https://twitter.com/Blitz20191/
mailto:mail2blitz2019@protonmail.com

