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https://go.gov.il/covid19-status-לצפייה בנתונים בזמן אמת . ייתכנו שינויים בנתונים לאור עדכונים במערכת, 23:59, 25.1.22-מבוסס על נתונים הנכונים ל 

(ימים7)ממוצע נע : מאומתים חדשים

מבכלישראליותרנדבקוינוארשלהראשוניםהשבועות3במהלך.תקדיםחסריהדבקההקפי
-כאומתו,1-25.1.22בין.הגילאיםבכללאיש960,500-כאומתו2021לאורך:החולפתהשנה

.ישראלים1,160,000

מצבאתלנטרכדימשתמשיםאנובהםהמדדיםעלמשפיעיםהתקדיםחסריהתחלואההיקפי
ההדבקהמקדםכינזכיר.ירידהבמגמתונמצא,1.16עלעומד(R)ההדבקהמקדם,כך.התחלואה

,(בתחלואהצמצום:0.8מתחת,התפשטות:1מעל)התחלואהמגמתמשתנהבוהקצבאתמודד
אלא,בתחלואהלירידהשווהאינהההדבקהבמקדםהירידה.התחלואהמצבאתולא

הכפלהמשקףלעילשחושבהמקדם.התחלואהבהיקפיהגידולבקצביותרמתונהעלייהמשקפת
אלף73-כעלעומדהיומיהמאומתיםמספרכאשר,זאת.לערךימים12בכלמאומתים'מסשל

במערךוהדיווחהספיקהמגבלותבהינתןבייחוד,יותרגבוההמאומתיםשמספרככל.איש
שהמספראף–להכפילויותררבזמןלוקחכך,ביתיותבדיקותשלהחסרוהדיווחהמוסדיות
ואינהגבוהותתחלואהברמותצפויהבמקדםכזוירידה.במהירותגדלנדבקיםשלהמוחלט
.התחלואהבהתפשטותממששלהאטהמשקפת

.  20.3%שעומד השבוע על כ , עלייה משמעותית באחוז הבדיקות החיוביותאנו מזהים 
. ומשקף את קיומה של תחלואה לא מאותרת נרחבת. מדובר באחוז בדיקות חיוביות גבוה במיוחד

בדיקות האנטיגן הביתיות : חשוב להבין כי מדד זה מושפע מדיניות הבדיקות החדשה, עם זאת
(  מתועדת במדד)נבדקים חיוביים לכאורה ממשיכים לבדיקה מוסדית , משמשות כמסנן ראשוני

עשויים לשמש בקרה , הנדרשים לבצע בדיקה ללא סיבה נוספת, ל"נוסעים לחו. לא-ואילו שליליים 
,  חיוביות11.5%ל עמד באחת המעבדות על "אחוז הבדיקות החיוביות של הנוסעים לחו. להטיה זו

.שגם הוא נתון גבוה מאד המצביע על תחלואה סמויה בהיקפים גבוהים

עליה חסרת תקדים במספר מאומתים במקביל  : תמונת המצב בישראל

לאינדיקציות רבות לתחלואה סמויה נרחבת עוד יותר

(  R)מקדם ההדבקה 

https://www.gov.il/he/departments/corona-national-information-and-knowledge-center
https://go.gov.il/covid19-status
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ב והמשך  "עליה ניכרת באשפוזי ילדים בארה; ראשונים בישראלPIMSמקרי : מידע קליני

מדווח כי מחוסנים עם מנת דחף CDC-ה; PIMSדיווחים על עליה במקרי 

; נדבקים פחות מלא מחוסנים

בילדים בישראל במהלך גל האומיקרון לצד פימסדיווחים ראשונים על מקרי תסמונת 
.ב על הופעת מקרים חדשים המקושרים לאומיקרון בגל זה"דיווחים נוספים מארה

PIMSתסמונתשלחדשיםמקריםמספרזהבגללראשונהאובחנוהאחרוניםבימים–בישראל
.בילדים

שללזהדומהאוכלוסייתהגודלאשר(1,2)רזי'גניובמדינתהבריאותרשויות–ב"בארה
ילדיםשישה)אחדביוםPIMSתסמונתמקריבאבחוןשיאעל(ינואר24)דיווחו,ישראל

מקריםדווחו(3)לואיזיאנהבמדינתגם.(החולףבשבועעשרההכולוסךהאחרוןשישיביום
שזיהו(ומישיגןאוקלהומה,יורקניו,נברסקה)ב"בארהנוספותלמדינותמצטרפותאלו.חדשים

עלמדווחבחלקןכאשר,האומיקרוןגלבמהלך,לאחרונההתסמונתשלחדשיםמקריםבתחומן
ביותרראשונייםבדיווחיםמדובר,זאתעם.מהעברהגבוההתסמונתשלאבחוןקצב

.התבהרוטרם,זהבגלהתסמונתשלהמעודכניםההיארעותושיעורי

נוערובניילדים1:3000-בככהעדהוערכוהתופעהשלההיארעותשיעוריכייוזכר
.מאומתים

מחוסניםלאילדיםאלף300-כאומתו(1.1-15.12.21)2021בשנתכינציין,הישראליבהקשר
PIMSשלאבחנות220-ללפחותהובילו(אומתושלאאלוגם)שנדבקוהילדים.0-18בגילאי

אומתו(16.12.21-25.1.22)הנוכחיהתחלואהגלשלהשבועות6במהלך.זובתקופהבישראל
המחקריםלפיאשר)מחוסניםלאאלף250-כמתוכם,אלובגילאיםילדיםאלף440-כ

רמות,כאמורכאשר,זאת.(הדבקהבעקבותPIMS-מלסבוליותרגבוהבסיכון,המוכרים
הארעותשיעורבאם,בהתאם.קודמיםמבגליםיותרכגבוהותמוערכותהסמויההתחלואה

PIMSעשויים,הקודמיםהזניםבגליהממוצעלשיעורודומהאומיקרוןבעקבותבאוכלוסיה
מערכתכאשר,זאת.הקרוביםבשבועותהקשהמהתופעהשיסבלוילדים100-200להיות

.הילדיםבמחלקותכולל,עתהכברגדוליםבעומסיםהבריאות

ב אשר  "נמשך הזינוק החד באשפוזי הקורונה בקרב ילדים בארה: ב"גל האומיקרון בארה
.בשל שיעור התחסנות נמוך בקרב ילדים CDC-להערכת ה, הגיעו לשיא כל הזמנים

מנתונים שפרסם המרכז האמריקאי לבקרת 

עולה כי אשפוזי הקורונה בילדים  ( CDC)מחלות 

ב עלו בחדות והגיעו לאחרונה לשיא כל  "בארה

הארגון מעריך שעלייה  . הזמנים בגל האומיקרון

משיעור ההתחסנות הנמוך  חדה זו נובעת 

ובפרט בקרב ילדים  )בקרב ילדים במדינה 

(. שאינם זכאים לחיסון בשלב זה5מתחת לגיל 

לאור העלייה המהירה באשפוזי הקורונה בילדים  

5לכל הילדים מעל גיל ממליץ הארגון , במדינה

בשל  , להתחסן במנת הבוסטר12ממליץ לנערים מעל גיל וכן להתחסן בהקדם האפשרי

תחלואה קשה ותמותה , היכולת המוכחת של החיסונים להפחית משמעותית אשפוזים

.(2 ,1)מקורונה בילדים 

https://www.nbcnewyork.com/news/coronavirus/nj-reports-6-kids-hospitalized-with-dangerous-inflammatory-syndrome-highest-in-one-day/3511925/
https://www.fox5ny.com/news/4-children-dead-from-covid-in-new-jersey-since-christmas
https://louisianaradionetwork.com/2022/01/20/state-might-be-peaking-with-covid-omicron-hardest-variant-yet-for-children/
https://twitter.com/CDCgov/status/1486038676924739586?cxt=HHwWhMC5ybSTvJ8pAAAA
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7104e4.htm?s_cid=mm7104e4_w
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מחקרים שפורסמו לאחרונה מראים כי גם אם החיסונים מקנים הגנה פחותה 
הם עדיין מקנים הגנה משמעותית מאוד מפני מחלה קשה  , מפני הידבקותמבעבר

.ומפני תופעות וסיבוכים מאוחרים

הקורונהחיסוניכיההערכהאתהמחזקיםמעודדיםמחקריםמספרפורסמולאחרונה
וארוכיהמאוחריםהסיבוכיםשכיחותאתביותרמשמעותיבאופןלהפחיתצפויים
טרםאשראלושאתייתכןואף(PIMSותסמונת"קובידלונג)"הידועים,המחלהשלהטווח
סיבוכיםשלחומרתםאתמאודלמתןהפחותלכלאו,להתפתחשעלולים,ידועים

ההתחסנותכאשר,בפרטזאת.המחוסניםשלההדבקהנמנעתלאאםגם,זאת.אלו
שלובטוחמקדים"אימון"המאפשרבאופןהנגיףעםהראשוני"המפגש"אתמהווה

.הנגיףלמולהמחוסןשלהחיסוןמערכת

שהתחסנותמצא(CDC)מחלותלבקרתהאמריקאיהמרכזשלמחקר,למשלכך
וממתנת(91%-בכ)בילדיםPIMSלתסמונתהסיכוןאתדרמטיבאופןמפחיתה

לסיבוךנחשבתהתסמונת.בהלקוזאתשבכלבאלוהמחלהחומרתאתמאוד
לגרוםעלולההיאשכןנוערובניבילדיםקורונהבנגיףהידבקותשלביותרהחמורהמאוחר

שלושה,כןכמו.חייםומסכנתסוערתכמחלהולהתבטאגוףמערכותבמגווןקשיםלנזקים
הלונג"תופעותשכיחותאתמשמעותיבאופןמפחיתהשהתחסנותהעלונוספיםמחקרים

,1).שנדבקוטרםשחוסנובאלו"קוביד 2, 3, 4).

הזמניםכלבשיאמצוי,ילדיםבעבורובפרט,בקורונהלהידבקהאישיהסיכון,הזובעת
עלייתבשלדווקא.בארץהגבוההותפוצתוהאומיקרוןוריאנטשלהרבההמידבקותבשל

(ויעילכבטוחשהוכחבחיסון)להתחסןפעםמאייותרכעתחשוב,להידבקותהסבירות
שלבמקרה,המחלהשלמאוחריםסיבוכיםלהתפתחותהסיכוןאתלהפחיתבכדי

עלולאומיקרוןגם,הרווחהרוחלהלךבניגודכישהתבררלאחר,בפרטזאת.הידבקות
גםהדרךשבמעלהוייתכן)בילדיםPIMSתסמונתכגוןבנדבקיםמאוחריםסיבוכיםלייצר

.(נוספיםמאוחריםסיבוכים

רבהחשיבותקיימת,סיכוןוקבוצותלמבוגריםההתחסנותחשיבותלצד,זהבהקשר
אתשניתןככללצמצםמנתעללהדבקהבמיוחדהחשופים,הילדיםבהתחסנות

.בנגיףיידבקואם,בקרבםמסוכניםמאוחריםסיבוכיםלהתפתחותהמיותרהסיכון

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7102e1.htm?s_cid=mm7102e1_w
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.05.22268800v2
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.11.17.21263608v1
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/selfreportedlongcovidaftertwodosesofacoronaviruscovid19vaccineintheuk/26january2022
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הגנה מוגברת על אוכלוסיות בסיכון

תמונת מצב עולמית

מאמצי לשימור שגרת לימודים  ; מיגון אוכלוסיות בסיכון: עדכונים מהעולם

באמצעות ריבוי בדיקות לנוכח היקף הדבקות חסר תקדים

מסירות,באומיקרוןההדבקותשיאאתעברוכיהמעריכות,רבותמערביותמדינות
ממוקדיםמאמציםעושותבמקבילהן,זאתעם.האוכלוסיהעלשונותמגבלותלאחרונה

,זאת.בנגיףההידבקותלהשלכותיותרהפגיעותהסיכוןלקבוצותייעודיותהגנותלייצר
חשיבותיש,הכלליתבאוכלוסייהלשליטהוקשהרחבהתחלואהשלבמציאותכיבטענה

.הסיכוןקבוצותעללהגנהיתרה

עידוד,אבות-בתיעלההגנותהגברת:עיקרייםאפיקיםשלושהכולליםאלהמאמצים
עמןשבאמיושלהסיכוןקבוצותשלאישילמיגוןוהנחיות,סיכוןקבוצותבקרבהתחסנות

תקן)FFP2מסכותלעטותהבריאותמערכתעובדיכלנדרשים,למשל,באירלנד.במגע
מחויביםיורק-ניובעירהבריאותמערכתעובדי.קבועבאופן(יעילות94%עםמחמיר
הדבקהסיכוילצמצםמנת-על–בידודמתקופתחזרהלאחרN95מסוגמסכותבעטיית

.וחוליםמטופליםעםקרובבמגע

שימור שגרה במערכות חינוך

לקיוםמאמציםנעשים,אמריקהובצפוןבאירופה
החזרהלאחרהחינוךבמוסדותלימודיםשגרת

במחצית(הארכהלאחר)שהסתיימוהחגיםמחופשות
לימודיםשגרתלאפשרכוונהמתוך.ינוארשלהראשונה

הקלות,בראשם,צעדיםמספרהמדינותנוקטות,תקינה
עלהקפדהתוךולסגללתלמידיםהמגעיםבידודבנהלי
במטרה,היקףורחבתאינטנסיביתבדיקותשגרת

עםמגעבשלמבידודומטה18לבנישניתןהגורףהפטורכנועלנותר,בבריטניה
,יוםמדיאנטיגןבדיקתלבצענדרשיםמגעים,זאתעם.באוגוסטלתוקףשנכנסנדבק

18עד12בניומחוסנים12לגילמתחתילדיםבצרפת.המגעלאחרימיםשבעה
השניבימים–אנטיגןבדיקותשתילביצועבכפוף,מגעבעקבותמבידודפטורים
כאןכמדווח,גרמההספרבתילניהולהמתווהשהוסיףהמורכבות.המגעלאחרוהרביעי

שונותמדינותמספקות,הברית-בארצות.ולשביתהההוראהצוותיבקרבלמרירות,בעבר
ורמונטבמדינת,למשל,כך.שלהןהחינוךלמערכותאנטיגןבדיקותשלגדולהכמות

תלמידים,נוספותמדינותבמספר.יוםמדיאנטיגןבדיקותהספר-בתיתלמידיכלמבצעים
.בבדיקותנדרשיםזאתובמקום,מבידודפטוריםמגעים
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הדייריםאוכלוסייתעלמהידבקותלהגןכדיצעדיםמגווןנוקטים,האבות-בבתי
מחוסניםרק,קנדה,באונטריו.בחיסוןהאבות-בתיעובדיכלמחויבים,בצרפת.המבוגרת

אךבחיסוןחייביםאמנםהאבות-בתיעובדי.האבות-בבתילבקררשאיםחיסוןמנות3-ב
מנותבשתילמחוסניםרקמותר,באירלנד.בשבועפעמייםלפחותלהיבדקנדרשים
וקבועותנפרדותבקפסולותלאכולמונחיםהדיירים,באוסטריה.אבותבבתילבקרלפחות

.האכילהבזמןהדייריםביןהקרוביםהמגעיםאתלצמצםכדי,יוםמדי

את התחלואה ואת  , לזהות נדבקים מוקדם ככל האפשר ולמנוע את התפשטות הנגיף
. הנגזרים ממנההבידודים

https://healthservice.hse.ie/staff/coronavirus/policies-procedures-guidelines/prevent-the-spread-of-coronavirus-in-the-workplace.html
https://www.health.ny.gov/press/releases/2021/2021-12-24_return_to_work_guidance.htm
https://www.gov.uk/government/publications/what-parents-and-carers-need-to-know-about-early-years-providers-schools-and-colleges-during-the-coronavirus-covid-19-outbreak/step-4-update-what-parents-and-carers-need-to-know-about-early-years-providers-schools-and-colleges
https://www.gouvernement.fr/les-regles-d-isolement-en-vigueur-en-milieu-scolaire-depuis-le-3-janvier
https://vermontbiz.com/news/2022/january/14/vermont-updates-test-home-program-k-12-schools
https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies/2682959-ehpad-covid-coronavirus-france-visite-protocole-sortie-2022
https://ottawacitizen.com/news/local-news/ontario-to-tighten-vaccination-and-testing-requirements-at-long-term-care-homes
https://www2.hse.ie/conditions/covid19/people-at-higher-risk/visiting-nursing-homes-care-facilities/
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:3a20ad14-3521-4402-8447-c5e6cbf307ae/Empfehlung_zu_COVID-19_Schutzma%C3%9Fnahmen_fuer_Pflege_und_Betreuung.pdf
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לימודיםשגרתבקיוםגוברקושיניכר,בעברכאןשדווחכפי,לעילהמאמציםבצד
-בארצותוטקססמיזורי,טנסי,אלבמהומדינות,אירלנד,צרפתביניהן,רבותבמדינות

בעקבות,ספר-בתישליחסיתגדולבמספרהלימודיםאתלהשביתנאלצו,אלו.הברית
,זאת.בכיתהמאומתיםריבויעקבשלמותכיתותשלבידודאוצוותבאנשיחוסר

מאומתיםשליותררבמספרנדרשכעת)הוקלוהכיתהבידודשנהליהעובדהלמרות
.המגפהשליותרמוקדמיםשלביםלעומת(לבידודהלהביאכדיבכיתה

,,האחרונהבתקופהאלובמדינותילדיםבהדבקותמשמעותיתעליהניכרת,במקביל
.שלהלןבדוגמאותכמו
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https://www.tcss.net/Page/38662
https://www.athenscityschools.net/apps/news/article/1555944
https://www.sps.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1305&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=20864&PageID=1
https://www.gcisd.net/news/what_s_new/gcisd_closing_thursday_and_friday_january_20-21
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במדינות  BA.2ניכרת עליה של , למרות דומיננטיות נמשכת של אומיקרון בעולם
.  עלייה מחודשת בהתפשטות דלתא, רבות ובמקביל

(BA.1)האומיקרוןלזןבמקביל,אפריקהבדרום,2021בסוףלראשונההופיע–BA.2וריאנט❖
.העולםברחבילהתפשטממשיך.נוספותלמדינותהתפשטומשם,המוכר

עללדומיננטיהפךבה,בדנמרקגדליםבמספריםמזוהההאחרוניםבשבועות,כמדווח▪
,בשכיחותמובהקתעליהמזהים.(גנומייםבריצופיםשכיחות50%מעל)BA.1חשבון

הגבוהההתפשטותקצבלפי.והודוסינגפור,בריטניה,בשוודיהגם,אומיקרוןחשבוןעל
יחסייתרוןעללהעידעשויזהקצב.בקרובאלובמדינותלדומיננטילהפוךעשוי

.בהדבקה

עם.PCRמבדיקות"חמקן"אינוהווריאנט,תקשורתייםלפרסומיםבניגודכייודגש▪
זיהויהמאפשרת69-70בעמדותהמחיקהאתכוללאינוהוא,מאומיקרוןבשונה,זאת

צורךויש,באמצעותן"מהיר"לזיהויניתןאינוולכןייעודיותPCRבערכותהזןשלספציפי
.בוההדבקהאתלאפייןכדימלאגנומיבריצוף

מזההלאכידיווחהדנמרק:דופןיוצאתקליניתתמונהחושפיםאינםמהעולםהדיווחים▪
במניעתיעיליםיהיוהחיסוניםכימעריכים.BA.2-לBA.1מאושפזיביןמשמעותישינוי

נורבגימעבדהמניתוח.הניתוחאתהשלימוטרםאך,BA.2-בלנדבקיםגםקשהמחלה
דווח,בהודו.BA.1-לBA.2ביןהעליונותהנשימהבדרכיהנגיפיבעומסהבדלאיןכיעולה

העליונותהנשימהדרכיעלשניהםהמשפיעים,הוריאנטיםשניביןסימפטומיםדמיוןעל
.מינימליתריאתיתמעורבותנראיתובשניהם

הזןשגורםהמחלהחומרתעלמעמיקניתוחפורסםוטרםראשונייםהםלעילהדיווחים▪
הדבקהבמניעתאחריםמזניםהחלמהשלאוחיסוןשלהאפקטיביותמידתעלאו

חדשותמוטציותשלרבמספרBA.2ביש,BA.1-להגנטיהדמיוןאףעל.ומחלה
.שונהקליניתהתנהגותלייצרעשויותמחמירשבתרחיש,וייחודיות
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וריאנטים בעולם

https://en.ssi.dk/news/news/2022/omicron-variant-ba2-accounts-for-almost-half-of-all-danish-omicron-cases
https://www.fhi.no/contentassets/8a971e7b0a3c4a06bdbf381ab52e6157/vedlegg/2022/ukerapport-uke-2-10.01---16.01.22.pdf
https://ahmedabadmirror.com/its-official/81818081.html
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https://www.gov.il/he/departments/corona-national-information-and-knowledge-center
https://go.gov.il/covid19-status
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