
,מהאקדמיהבמומחיםונעזראמ״ןמקצינימורכבהגוף.הבריאותמשרדתחתהפועלהשליטהממרכזחלקכיוםוהינו,אמ״ןידיעלשהוקםגוףהואוהידעהמידעמרכז
.הבריאותמשרדבאתרהמידעמרכזלמסמכיקישור.הנגיףנגדבמערכהרלוונטיידעההחלטותמקבליבפנילהביאכדי,ועודאפידמיולוגים,רופאים

תמונת מצב עיתית
מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה

2022, יוני9
ב"סיון תשפ' י

)ימים7ממוצע נע של (מאומתים חדשים  ) R(מקדם ההדבקה 

https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general-לצפייה בנתונים בזמן אמת . ייתכנו שינויים בנתונים לאור עדכונים במערכת, 23:59, 07.06.2022-מבוסס על נתונים הנכונים ל

ייתכן בשל ; התחלואה הארצית במגמת עלייה: תמונת המצב בישראל
המפגין חמקנות  BA-5לצד התפשטות וריאנט , דעיכת ההגנה החיסונית

עומדהשבועיהממוצע.המאומתיםמצבמתמונתשעולהכפי,בישראלבתחלואהעלייהמזוהה
הדיגוםבנתוניהעלייה,כךעלנוסף.איש4,500-כאומתובלבדכשאתמול,מאומתים2,700-כעל

.בדיווחיםעולהשאינה,סמויה,נוספתתחלואהשלקיומהעלהנראהככלמצביעיםבשפכים
.זובתקופההמוסדיותהבדיקותמיעוטחרף,עלייהבמגמתונמצא1.2עלעומדההדבקהמקדם

המאותרתבתחלואההמובילההגילקבוצתהינם+60כשגילאי,הגילקבוצותבכללמזוהההעלייה
.)ביותרהנבדקתהגילקבוצתגםזוכילצייןיש,אולם(באוכלוסייהלשיעורםביחס

התארכותעםמהדבקההמוגנותדעיכתהמשך:ביניהם,בתחלואהלעלייהגורמיםמספרישנם
שלועלייההחברתיהריחוקבצעדיירידהלצד,קודמותהחלמותאוההתחסנותמאזהזמן

.בארץההדבקהבתמהילBA5-ו4BAהווריאנטים

,ההדבקהסבירותלצמצוםהמוכריםהצעדיםאתלנקוטלציבורמומלץ,בהדבקותהעלייהנוכח
מסכותעטייתואף,בהתקהלויותהשתתפותהפחתת,חלליםאוורור:הסיכוןאוכלוסייתעלבדגש

בקורונהלתחלואההתואמיםתסמיניםלהופעתערנייםלהיותמומלץכןכמו.צפופיםבאזורים
.הצורךבמידתולהיבדק,)ועייפותחום,צינוןתחושת,חולשהגםוביניהם(

https://www.gov.il/he/departments/corona-national-information-and-knowledge-center
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general
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וריאנטים בעולם

נוכחות

תחילת עלייה

דומיננטי

ללא מידע

מאפיינים עיקריים ותמונת התפשטות בעולם ובארץ: BA.4/5הווריאנטים 

קצבבעלהואלהיוםונכוןהתחלואהשלוגדלהולךחלקתופסBA.5הווריאנט,בישראל
)יותרמוגבלכיאם(גידולגםישנולצדו.המוכריםהווריאנטיםמביןביותרהגבוההגידול

חלקואך,תחלואהלחוללשממשיךBA.2הווריאנטשלנוכחותוכןBA.4הווריאנטבתפוצת
.ופוחתהולךבההיחסי

נוספותמוטציותנושאיםאךאומיקרוןזנילמשפחתמשתייכיםBA.5-וBA.4הווריאנטיםתת
,)BA.2-וBA.1זני(קודמיםאומיקרוןזנילעומתיתרוןלהםהמקנות,תכונותיהםעלהמשפיעות

ביניהן,מדינותבמספרכברבולטהדבר.התחלואהתמונתעללהשתלטלהםשמאפשרבאופן
שלתכונותיהםעלהמידעעיקר,שעהלפי,זאתעם.וספרדבלגיה,פורטוגל,אפריקהדרום

.הקליניהמידעבהיבטפערוקייםמעבדהמחקריעלנשעןהווריאנטים

רבהבמידהחומקיםהחדשיםהווריאנטיםתת,במעבדהנטרולבניסויי,מנוגדניםחמקנותמבחינת
מזניבשונה,זאת.)קודמיםאומיקרוןמזנימחלימיםכולל(ומחלימיםמחוסניםשלמנוגדנים
עשויהזוחמקנות.מחוסניםאומחלימיםלהדבקתהסיכויאתשמגבירהבאופן,קודמיםאומיקרון
ממידע,זאתעם.קודמיםלזניםביחסבנוכחותםהעלייהואתאלהזניםשליתרונםאתלהסביר
אומיקרוןמזניבפרט(החלמה,)לפחותמנותובשלוש(טרייההתחסנותכימוערך,בנדוןראשוני
מפנימשמעותיתהגנהלהקנותממשיכים–והחלמההתחסנותשלשילובובעיקר)קודמים

אין,שעהלפי–המחלהוחומרת,התסמיניםאופימבחינת.אלומזניםהנגרמתקשהתחלואה
גורמיםשהםכךהחדשיםהווריאנטיםבתתשינויקייםאםברורולאאלובנושאיםקלינימידע

.יותרקלה/קשהלמחלה

בעולםBA.4-5נוכחות הווריאנטים 

חמישייום 
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וריאנטים בעולם

)המשך(

ממדינותחוזריםאצלשמתגלה,BA.5כןגםבולטהמדווחתל"חוחוזריתחלואתבקרב
בעיקר,רבותממדינותחיובייםחוזריםבקרבהואגםBA.4הווריאנטמזוההלצדו.רבות

.אפריקהממדינות

שהווריאנטהתחלואההיקף,זאתעם.ל"חוחוזריבקרבמאודבולטBA.2.12.1הווריאנט
.עלייהמדגיםלאהזובעתבארץמייצר

לפי השכיחות המוערכת של כל וריאנט  , הערכת התפלגות התחלואה היומית בישראל
)ל"ללא חוזרי חו(

חמישייום 
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BA.5ממצאיםפורסמוטרם;בתחלואההעלייהממשיכהבה,בפורטוגללדומיננטיהפך
וממשיכהנבלםאפריקהבדרוםBA.5-וBA.4הווריאנטיםשלהתחלואהגל.קליניים
.עלייהבתחילתאמריקהובדרוםבאירופהמדינותמספר;התחלואהבמדדיהירידה

עדכונים מהעולם

אחדשבההראשונההאירופאיתלמדינההאחרוניםבשבועותהפכהפורטוגל
בסיסעל,זאת.)מהתחלואה80%למעלאחראי(לדומיננטיהפך,BA.5,מהווריאנטים

מדגםעםבשילוב,הווריאנטיםאתראשוניבאופןלזהותניתןבהןPCRבדיקותנתוני
.במדינההריצופים
תקופהלאחר,החיוביותבדיקותשלגבוהואחוזהמאומתיםריבוינמשךבפורטוגל

קיימת,כןכמו.תזזיתיתהייתההמאומתיםומגמתדומיננטיהיהBA.2וריאנטשבהארוכה
.היומייםוהתמותההאשפוזיםבתמונתעלייה

אומיקרוןגל

BA.5דומיננטי

)ממוצע שבוע אחורה(מאומתים ואחוז בדיקות חיוביות יומי למיליון איש –פורטוגל 

חמישייום 

https://insaflu.insa.pt/covid19/
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עדכונים מהעולם

הבדיקותאחוז.המדינהבכלבירידהנמצאהמאומתיםמספראפריקהבדרום
במגמתהואגםממשיך,)האומיקרוןבגללשיאקרוב(27%-לכבשיאושהגיע,החיוביות

,כךעלףנוס.התחלואהבמצבהירידהאתיותרמהימןבאופןומשקף,)גרףראו(הירידה
להתעדכןנוטיםאלונתוניםכיאם,במדינהוהתמותההאשפוזיםבמדדיירידהמסתמנת

.שבועותמספרשלבאיחור

)שבועי(פ"דראאחוז בדיקות חיוביות 

עלהתייצבההתחלואהבספרד;חיוביותבדיקותובאחוזבאשפוזיםעלייהניכרתבאירלנד
בשיאמהמספרכחצי(יחסיתגבוההאשפוזיםמספראולם,גבוהחיוביותבדיקותאחוז

;שעברלשבועביחסBA.5-וBA.4הווריאנטיםבדומיננטיותזינוקעםבבדבד,זאת–)אומיקרון
הבדיקותבאחוזעלייהניכרתובנורבגיהבפינלנדגם;נבלמהההדבקהבהיקףהירידהבצרפת

אחרותבמדינותבאשפוזיםעלייהכרגעמזוההלא,ואירלנדבספרדהתחלואהמלבד.החיוביות
.באירופה

אירופה–מאומתים למיליון 

חמישייום 
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שמתבטאת,בתחלואהעלייהתחילתמסתמנתהדרומיתבאמריקהמדינותבמספר
העלייהובארגנטינהילה'בצ.החיוביותהבדיקותבמספרועלייההמאומתיםבמספרבעלייה

,)הזההווריאנטבעקבותתחלואהגלחוולאאלומדינות(BA.2לווריאנטהנראהככלמקושרת
.BA.5-וBA.4הווריאנטיםשלגוברתמנוכחותנובעבתחלואהמהעלייהשחלקייתכןובברזיל

)ממוצע שבוע אחורה(כמות מאומתים למיליון איש 

.)BA.2נ"ככה(אומיקרוןוריאנטהתפשטותלאחרבמדינהמפושטתהקורונהתחלואתבטייוואן
ככל(זמןלאורךהבדיקותבמספרעלייהעםיחד(!)80%-כעלעומדהחיוביותהבדיקותאחוז

.המוותבמקריהעלייהממשיכה;)הבדיקותממדיניותכתוצאההנראה

)ממוצע שבוע אחורה(למיליון איש בטייוואןמספר מאומתים 

)ממוצע שבוע אחורה(למיליון איש בטייוואןמגמת תמותת הקורונה 

חמישייום 
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,כללמגבלותללאכניסהמאפשרותאירופיותמדינותשלגדולמספר,התיירותעונתלקראת
המגבילותהכניסהתקנותאתלהשהותבחרהגרמניה.ושוויץיוון,איטליה,אוסטריהביניהן

בלגיהגם.בספטמברהמגבלותאתלהחזיראפשרותעם,אוגוסטחודשלסוףעדמדינהאל
לנוסעיםהבידודודרישתהבדיקותאתוביטלההגעתםלאחרנוסעיםעלבמגבלותהקלה

.לאיחודמחוץהמגיעים

תעודתדורשותמרביתן.חלקיותתעופהמגבלותמשמרותמדינותמספר,אלהלצד
המוצאמדינתלפימסווגותומיעוטןהנכנסיםהנוסעיםמכלשליליתבדיקה/מחוסן/מחלים

אך,ירוקותממדינותלמגיעיםחופשיתכניסהמאפשרת,למשלצרפת.)לאיחודמחוץ/איחוד(
)וריאנטיםלהתפתחותוסיכוןתחלואהמצבפי-עלסיכוןמדינות(כתומותממדינותמהמגיעים

המסכותחובתאתמשמרותעדייןמדינות13-כ,בנוסף.מחלים/מחוסןמעמדדורשת
האיחודהמלצתלמרותהחובהאתלשמרבוחרותהאיחודמחברותכמחציתכלומר,בטיסות

.עליהלוותרניתןכי

עם.שלהןהתעופהמגבלותאתהסירואירופהמדינותרוב,התיירותעונתלקראת
חיובעלבעיקרשמבוססים,כנםעלחלקייםםמתוויהותירומהמדינותחלק,זאת

שליליתבדיקה/החלמה/חיסוןהוכחתלהציגהנוסעים

עדכונים מדיניות מהעולם

חמישייום 

https://www.schengenvisainfo.com/news/germany-to-lift-several-travel-restrictions-from-june-1/
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coming-to-france-your-covid-19-questions-answered/#:%7E:text=Unvaccinated%20travellers%20are%20still%20required,limited%20circulation%20of%20the%20virus.
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חולים במצב קשה

שינוי במספר  
המאושפזים במצב  
קשה בשבוע האחרון

שינוי במספר  
המאושפזים במצב  

קשה ביממה האחרונה

חולים קשים 
חדשים מאתמול

מספר מאושפזים
במצב קשה

14+
4+

שינוי ממוצע ליום + 2(
)בשבוע האחרון

15 104

מצטבר-חולים במצב קשה 

)ממוצע שבועי(חודשיים אחרונים 

חדשים-חולים במצב קשה 

)ממוצע שבועי(חודשיים אחרונים *שבועיים אחרונים

*שבועיים אחרונים

*

*

נתוני היום האחרון הינם חלקיים* 

חמישייום 
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מאומתים חדשים
שבועיים אחרונים

לא כולל בדיקות חוזרות של מחלימים

)ממוצע שבועי(חודשיים אחרונים 

מספר בדיקות שבוצעו

לא כולל בדיקות חוזרות של מחלימים

לא כולל מגן אבות

אחוז בדיקות חיוביות

חמישייום 
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גילאי מאומתים חדשים

כלל המאומתים החדשים

*התפלגות החולים בשבוע האחרון לפי גיל

)שבועי(חולים חדשים במצב קשה 
פילוח לפי קבוצת גיל של אחוז החולים קשה החדשים בכל שבוע  

מתוך כלל החולים קשה באותו השבוע) ללא מצב קריטי(

נתוני היום האחרון הינם חלקיים* 

חמישייום 
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