
,מהאקדמיהבמומחיםונעזראמ״ןמקצינימורכבהגוף.הבריאותמשרדתחתהפועלהשליטהממרכזחלקכיוםוהינו,אמ״ןידיעלשהוקםגוףהואוהידעהמידעמרכז

.הבריאותמשרדבאתרהמידעמרכזלמסמכיקישור.הנגיףנגדבמערכהרלבנטיידעההחלטותמקבליבפנילהביאכדי,ועודאפידמיולוגים,רופאים

תמונת מצב עיתית
מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה

,  ינואר31

2022

https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general-לצפייה בנתונים בזמן אמת. ייתכנו שינויים בנתונים לאור עדכונים במערכת, 23:59, 29.1.22-מבוסס על נתונים הנכונים ל 

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

לא  ; ירידה של מספר ימים במאומתים ובמקדם ההדבקה: תמונת המצב בישראל

או צמצום היקף ההדבקות( בחינוך)ברור עדיין אם נובעת משינוי מדיניות הבדיקות 

ירד(R)ההדבקהמקדם.היומיהמאומתיםבמספרעקביתירידה,הגלמתחילתלראשונה
.לושקדםמבשבועפחותאישאלף27-כאומתוהאחרוןבשבוע;0.95עלועומד,1-למתחתאל

מזגבשלהיתרבין,המוסדיותבבדיקותמשמעותיתמירידהכנראהמושפעתבמאומתיםהירידה
קלהעקביתבעליהמלווהזוירידה.הבדיקותמדיניותשינוילצד,האחרוןבשבועהסוערהאוויר
לצד,הבדיקותבהיקףמהירידההנובעתהטיהעללהצביעעשויהזועליה.המאומתיםבאחוז

גבוההבסבירותנמצאיםלבדיקהשהופנושילדיםלכךמביאה)בחינוךהבדיקותמדיניותשינוי
לשקףעשויההמאומתיםבמספרהעקביתהירידה,זהרקעעל.(לנגיףכחיובייםלהתאמתיותר

המגמההתייצבותבהקשרימשמעותיהקרובהשבוע.ההדבקותבקצבאותנטיתירידה
לתוכניתהוריםשלההיענותמידתשכן,זאת.החדשהחינוךמתווהמולבפרט,וחיזוקה
.(ומשפחותיהם)ילדיםבקרבלהדבקההסיכוייםעלרבותתשפיע,התלמידיםבדיקות

מנתעל.אישלףא470-לקרובאומתוהאחרוןבשבוע.מאדגבוהותעדייןהתחלואהרמות
ההנחיותעלוהקפדהזהירותעלשמירההמשךנדרש,ותתחזקתימשךבתחלואהשהירידה

,החינוךמתווהבמסגרתאמינותנטיגןאבדיקותביצועעלהקפדהביניהן,החדשות
.לתחלואהחשדרשמתעורברגעובדיקותסגוריםבחלליםמסכותעטיית

הערכות.החודשתחילתמלערך10פי-1,100-לקרובעלעומדקשההחוליםמספר
30מעלהוא(ימים7,נע)הנפטריםממוצע.לפנינועודזהבהקשרשהשיאהןהבריאותמערכת
תקדיםחסרותברמותשנמצא,הבריאותמערכותעלהעומס.עליהבמגמתהואגםונמצא
ההאטהמגמתתמשיךאםגםהקרוביםבשבועותמורגשלהיותימשיך,אלהבימים

(*)בהדבקות

https://www.gov.il/he/departments/corona-national-information-and-knowledge-center
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general
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נצברים  , בה בעת. בקרב ילדים בארץPIMSמזוהה עלייה באבחון מקרי תסמונת : מידע קליני

,  על מקרי התסמונת בילדים, ב"מפי גורמי רפואה בכירים בארה, דיווחים נוספים
קיים קושי בקביעת שיעורי  , בשל ראשוניות הדיווחים. המקושרים לגל האומיקרון

.  לפי שעה, ההיארעות המעודכנים של התסמונת

PIMSתסמונתשלחדשיםמקריםמספרבארץזוהוהאחרוניםהימיםבעשרת-בישראל

:מדינותבמספר,PIMSעםילדיםאבחוןעלנוספיםדיווחיםונצבריםהולכים-ב"בארה

חודשבמהלךכיעולההרשויותידיעלשפורסמורשמייםמנתונים–יורקניומדינת•

(1,2,3).האחרוניםבשבועיים,מתוכם16,מהתסמונתשסבלוילדים31אובחנוינואר

ניובמדינתראשיילדיםחוליםבביתילדיםנמרץטיפולמחלקתראשכךבתוך•

Cohen)יורק Children's Medical Center)שלוהחוליםבביתכי(בינואר29)מסר

בשבועחלקם,ינוארחודשבמהלךמהתסמונתשסבלוילדים10-12אושפזובלבד

מקריםשיאובחנוצופההחוליםביתכימסרעוד.מחוסניםלארובם.החולף

בביתזיהומיותלמחלותהיחידהמנהלת,בנוסף.הקרוביםבשבועותכברנוספים

Stony)במדינהאחרילדיםחולים Brook Children’s Hospital),עלהיאאףדיווחה

.(כאן).האחרונהבעת,שלההחוליםבביתהתסמונתשלחדשיםמקריםאבחוןתחילת

במדינהלילדיםראשיחוליםבביתזיהומיותלמחלותהיחידהמנהלת,מיזוריבמדינת•

((Children’s Mercyואףהמאובחניםהתסמונתבמקריעליהעל(בינואר26)דיווחה

שהדברייתכןכאשר,"הדלתאבגלמאשרמקריםיותרמזוהים"כעתכיהתבטאה

.זובמדינהילדיםשלהנמוךההתחסנותבשיעורקשור

על(בינואר24)דיווחההמדינהשלהציבורבריאותשירותיראשת–גרזיניובמדינת•

הכולסךועל(נתוןביוםילדיםשישה)אחדביוםPIMSתסמונתמקריבאבחוןשיא

(1,2,3).ההודעהלמסירתשקדםבשבועשזוהומקריםעשרה

חדשיםמקריםכשבעה(בינואר17-24)הקודםבשבועזוהו–קליפורניהבמדינת•

(1,2).המדינהשלהרשמיהנתוניםממאגרשעולהכפיהתסמונתשל

נוספותבמדינותהאומיקרוןגלבמהלךבילדיםזוהוהתסמונתשלנוספיםמקרים•

לואיזיאנה,נברסקה,(1,2)יניה'וירג,אוקטוברמאזלראשונה-קנזסובהןב"בארה

התסמונתטיפוסיבאופןכייוזכר.(קודמיםדוחותראו)ומישיגן,אוקלהומה,(1,2,3)

זהבשלבכילצפותהיהניתןולפיכךבנגיףההידבקותלאחרשבועותמספרמופיעה

.הראשוניםהמקריםיאובחנו

לאבילדיםמדוברהמקריםשלהמכריעברובכימסתמןב"בארהמהמדווחכייודגש

.מחוסנים

סדורבאופןסוכמוטרם,כצפוי,וככאלו,ביותרראשונייםהםמהעולםונוספיםאלודיווחים

צפויים,האומיקרוןבגלהתסמונתשלהמעודכניםההיארעותשיעורי,משכך.המדעיתבספרות

ילדים1:3,000-בכהוערכוהתופעהשלההיארעותשיעוריהאומיקרוןלגלעד)בהמשךרקלהתבהר

.(מאומתיםנוערובני

,ביותרדינמיהתפתחויותבקצבמאופיינתהקורונהמגפתכמועולמיתמגיפה,זאתעם

היערכותשיאפשרבאופןבראשיתןכברמגמותזיהוילשםמהירמידעאיסוףהמצריך

.התפתחותלכלמקדימה

https://www.kan.org.il/Item/?itemId=121337
https://coronavirus.health.ny.gov/multisystem-inflammatory-syndrome-children-mis-c
https://web.archive.org/web/20220110130225/https:/coronavirus.health.ny.gov/multisystem-inflammatory-syndrome-children-mis-c
https://web.archive.org/web/20220115102827/https:/coronavirus.health.ny.gov/multisystem-inflammatory-syndrome-children-mis-c
https://www.newsday.com/news/health/coronavirus/kids-and-covid-19-1.50492245
https://www.kansascity.com/news/coronavirus/article257737268.html
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://njhealth.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/81a17865cb1a44db92eb8eb421703635
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/Pages/NR22-014.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/Pages/NR22-019.aspx
https://www.msn.com/en-us/health/medical/more-than-1100-kansans-hospitalized-with-covid/ar-AAThsYv
https://abpnewsonline.com/covid-19-cases-plunge-40-in-northern-virginia-hospitalizations-stabilizing-headlines/
https://www.insidenova.com/headlines/northern-virginia-covid-19-cases-down-66-from-peak-hospitalizations-following-suit/article_c966ff32-8075-11ec-9628-d32a106e88c1.html
https://ldh.la.gov/page/misc-reporting
https://web.archive.org/web/20220122001319/https:/ldh.la.gov/page/misc-reporting
https://web.archive.org/web/20220113203800/https:/ldh.la.gov/page/misc-reporting
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תופעות נוירולוגיות בילדים לאחר שנדבקו באומיקרון: מידע קליני

פרכוסיםכגוןנוירולוגיותתופעותהיארעותעלאפריקהובדרוםב"בארהדיווחיםזוהולאחרונה

באומיקרוןשנדבקובילדים(המוחדלקת)אנצפליטיסוכןבאופייםכחריגיםשתוארוחדשים

האיגודשלפנימיתתכתובתגםמוכרת,זאתבמסגרת.(22בינואר25-מהיומיח"דוראולהרחבה)

כיעלהממנה,לרופאיםשטחסקרבמסגרת(PIDS)בילדיםזיהומיותלמחלותהאמריקאי

,הספרביתבגילאיילדיםשלמקריםמספרב"בארהזוהו,האומיקרוןגלבעת,ינוארחודשבמהלך

,ראשכאבי;מקורונההחלמתםלאחרכשבועייםלאנצפליטיסהמחשידיםמתסמיניםשסבלו

(1,2).ובלבולחולשה,פרכוסים,עינייםריצוד,סחרחורות,הקאות,בקואורדינציההפרעה

ראשונייםבדיווחיםמדובר,זהבמקרהגם,בעולםPIMSאודותעללדיווחיםבדומהכייודגש

זהח"בדומדווחיםהם.סדוריםמדעייםבמחקריםאוששושטרם,כמותיממדחסרי,ביותר

האומיקרוןשוריאנטהיות,בעולםלקיומםבארץהרפואהגורמיערנותאתלחדדמנתעלבעיקר

.לושקדמומווריאנטיםהשוניםביולוגייםמאפייניםובעלחדשוריאנטהינו

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/daily-report-20220125
https://mobile.twitter.com/GreaterfoolVan/status/1482521878442827779
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.21.21268108v1


בחלק מהמדינות ניכרת האטה  ; גל התחלואה העולמי מאומיקרון נמשך
בבריטניה ודרום אפריקה מתחילה עליה מחודשת ; בקצב ההדבקות

בשל הדבקות ילדים נרחבות וייתכן גם בשל הסרת מגבלות–בתחלואה 

עדכונים מהעולם

דלתאגלשחוותה,אירופהבמזרחגםכעת,רבותבמדינותתחלואהשיאילייצרממשיךאומיקרון

.2021בנובמברמשמעותי

הדעיכהבמגמתבלימהמזוההלאחרונה

בעולםמהראשונות)אפריקהובדרוםבבריטניה

עלייהבשל(אומיקרוןבגללדעיכהלהגיע

להבנתנונובעתזו.ילדיםבתחלואתדרמטית

לימודיםלשגרתחזרהשלמהשלכות

(בבריטניהמגעיםבידודיוללא,פרונטלית)

לאחרימים7-10-כבתחלואההמתבטאת

;4/1-בהחגיםמחופשתחזרה–בריטניה)החזרה

.(12/1-בהחלהקיץמחופשתחזרה–פ"דרא
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בעיקר,ההדבקותבקצבמתמשכתדעיכהניכרתיותרמוקדםאומקירוןהתפשטבהןבמדינות

כחודשתוךלשיאומגיעהראשוניהתחלואהשגלמסתמן.אירופהובמערבב"ארהממדינותבחלק

במגמתבה(והתמותה)התחלואהשהיקפי,דנמרקהיאזהבהקשרחריגה.המדינותבמרביתבממוצע

להסרתבמקבילBA.2וריאנטהתפשטותבשלהנראהככל,חודשייםכמעטכברשנמשכתעליה

.במדינההמגבלות

תמונת מצב עולמית

"שיא הגל"הסרת מגבלות אחרי 

,הירוקהתובוטלו:הקורונהמגבלותרובהוסרו,"הגלשיא"אתעברהכישהעריכה,באנגליה

שארכלאתלהסירמתכוונתהממשלה.והתקהלותתפוסהומגבלות,מהביתעבודהחובת

מנמקתהממשלה.פברוארבתחילת(הציבורייםהמקומותברובמסכותעטייתכולל)המגבלות

במספרובירידה,בהצלחהזהגלבמהלךשנוצרובעומסיםעמדההבריאותשמערכתבכךגםזאת

מגבלותבינתייםמשמרותאירלנדוצפוןוויילס,סקוטלנד,לאנגליהבניגוד.החדשיםהאשפוזים

להתבטאעשויה,ההדבקותבקצבהמחודשתהעליהלפנישהחלההמגבלותהסרת.מסוימות

.יותרהמבוגריםבקרבתחלואהבעלייתואףהדעיכהמגמתבלימתבהמשך

בשבועהחלניכרת,בבריטניההכוללהמאושפזיםבמספרירידה
המאומתיםבמספרהירידהתחילתלאחרכשבוע,ינוארשלהשלישי

באותולשיאהגיע(נעממוצע)ליוםהמתיםמספר
דעיכהבוניכרתוטרם,בקירוב,זמן



מדינות עם עליה דרמטית בתחלואה מקצרות את תוקף תו ירוק  
,  דנמרק, לעומתן; במטרה לעודד התחסנות, ומחמירות תנאים לקבלתו

מבטלת מגבלות בטענה שהחיסון הוא הגנה  , למרות עליה בתחלואה
מספיקה  

עדכונים מהעולם

שעברבשבועלתוקףנכנסהבצרפת

תקףיהיהירוקתולפיהההחלטה

היאהמטרה.בלבדולמחלימיםלמחוסנים

להתחסןהניתןככלרביםאזרחיםלעודד

משליםוכצעדבמקביל.ושלישיתשנייהבמנה

,15/2-מהחלכיבפריזהממשלההודיעה

ירוקתולצורךשנייהמנהחיסוןתוקף

.ומעלה18לבני,חודשים4-ל7-מיקוצר

להקלעשויהצרפת,הערכותפי-על,זאתלצד

אם,פברוארבמהלךהירוקהתומכלליבחלק

.בתחלואהירידהתירשם

בעלי,שלישיתמנהלמחוסניכיוםניתןהתו.התוזכאותתנאי15/1-בהוחמרו,בגרמניה

המשךעםלהתמודדמנת-עלזאת.בלבדחודשים3מלפנימחלימיםאושליליתבדיקה

.בתחלואההעלייה
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12מבני . שמהם תידרש מנת חיסון אחת, 5-11הורחב התו הירוק לבני , יורק-בעיר ניו

מטרת המהלך היא לעודד התחסנות בקבוצת גיל זו ולאפשר  . ומעלה עדיין יידרשו שתי מנות

.שגרת לימודים תוך הפחתת סיכון אשפוזי ילדים

לא כולל  -אשפוזים , תחלואה)אשר בה ניכרת עלייה בכל המדדים , דנמרקבולטת , למולן

את כל  , ולמעשה, את התו הירוק( בפברואר1-ב)בהחלטה לבטל , ותמותה( טיפול נמרץ

שרמות החיסוניות טוענתדנמרק . המגבלות שהושתו במטרה לעכב את התפשטות התחלואה

, למרות נתוני התמותה שלה, בנוסף(. במנת דחף נוספת41%-בשתי מנות ו82%)בה גבוהות 

בין מספר הנדבקים ומספר המאושפזים  " ההתרחקות"טוענת ראש ממשלת דנמרק כי לאור 

הודות הבטיפול נמרץ שהושג

תמונת מצב עולמית

צעדי  , לרמת החיסוניות הגבוהה

. ההגבלה אינם נדרשים יותר

https://www.politico.eu/article/denmark-becomes-first-eu-country-to-scrap-all-covid-19-restrictions/
https://www.sst.dk/en/english/corona-eng/status-of-the-epidemic/covid-19-updates-statistics-and-charts
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מחוסנים עם מנת דחף נדבקים פחות בנגיף בהשוואה ללא מחוסנים : CDC-ח של ה"דו
ומחוסנים פעמיים בגלי דלתא ואומיקרון

הנדבקיםשיעוראתשהשווהח"דופרסמו(ומניעתןמחלותלבקרתהאמריקאיהמרכז)CDC-ה
אחתבכל,ח"הדולפי.אחתדחףמנתשקיבלוומחוסניםמנות2-במחוסנים,מחוסניםלאבין

לאבקרביותרגבוהיםהיוהשבועייםוהנפטריםהמאומתיםשיעורי,הנבדקותמהתקופות
.למחוסניםבהשוואהמחוסנים

בהשוואהביותרהנמוךהיההמאומתיםהקורונהמקרישיעור,דחףמנתעםמחוסניםבקרב
נגדבמועילותדחףמנתשלביותרהניכרתההשפעה.מחוסניםוללאמנותבשתילמחוסנים
.65ומעל50-64בגיליםנצפתה(מנותלשתיבהשוואה)הידבקות

(בלבדמנותבשתיומחוסניםמחוסניםללאבהשוואה)הבוסטרשמקנהבהגנההיתרוןכייודגש
.לדומיננטיכברהאומיקרוןוריאנטהפךשבהבתקופהכולל,המעקבתקופתאורךלכלנשמר

מקרים מאומתים תמותה

לא מחוסנים

מנות2

לא מחוסנים

מנות2

מנות3 מנות3

שיעור המאומתים ומקרי התמותה גבוהים משמעותית בקרב לא מחוסנים בהשוואה : 1' איור מס
.למחוסנים בשתיים או שלוש מנות חיסון

מחקרים קליניים נוספים

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7104e2.htm?s_cid=mm7104e2_w
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שבועיים אחרונים

לא כולל בדיקות חוזרות של מחלימים•

תמונת מצב עיתית

(ממוצע שבועי)חודשיים אחרונים 
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,מהאקדמיהבמומחיםונעזראמ״ןמקצינימורכבהגוף.הבריאותמשרדתחתהפועלהשליטהממרכזחלקכיוםוהינו,אמ״ןידיעלשהוקםגוףהואוהידעהמידעמרכז

.הבריאותמשרדבאתרהמידעמרכזלמסמכיקישור.הנגיףנגדבמערכהרלבנטיידעההחלטותמקבליבפנילהביאכדי,ועודאפידמיולוגים,רופאים

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

,מהאקדמיהבמומחיםונעזראמ״ןמקצינימורכבהגוף.הבריאותמשרדתחתהפועלהשליטהממרכזחלקכיוםוהינו,אמ״ןידיעלשהוקםגוףהואוהידעהמידעמרכז

.הבריאותמשרדבאתרהמידעמרכזלמסמכיקישור.הנגיףנגדבמערכהרלבנטיידעההחלטותמקבליבפנילהביאכדי,ועודאפידמיולוגים,רופאים

מספר בדיקות שבוצעו

לא כולל בדיקות חוזרות של מחלימים•

לא כולל מגן אבות•

אחוז בדיקות חיוביות

https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general-לצפייה בנתונים בזמן אמת. ייתכנו שינויים בנתונים לאור עדכונים במערכת, 23:59, 29.1.22-מבוסס על נתונים הנכונים ל 

https://www.gov.il/he/departments/corona-national-information-and-knowledge-center
https://go.gov.il/covid19-status
https://www.gov.il/he/departments/corona-national-information-and-knowledge-center
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general


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

295+
74+

שינוי ממוצע  + 42)
(ליום בשבוע האחרון

158 1,007

מצטבר-חולים במצב קשה 

(ממוצע שבועי)חודשיים אחרונים 

חדשים-חולים במצב קשה 

(ממוצע שבועי)חודשיים אחרונים *שבועיים אחרונים

נתוני היום האחרון הינם חלקיים*

*שבועיים אחרונים
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,מהאקדמיהבמומחיםונעזראמ״ןמקצינימורכבהגוף.הבריאותמשרדתחתהפועלהשליטהממרכזחלקכיוםוהינו,אמ״ןידיעלשהוקםגוףהואוהידעהמידעמרכז

.הבריאותמשרדבאתרהמידעמרכזלמסמכיקישור.הנגיףנגדבמערכהרלבנטיידעההחלטותמקבליבפנילהביאכדי,ועודאפידמיולוגים,רופאים

https://go.gov.il/covid19-status-לצפייה בנתונים בזמן אמת . ייתכנו שינויים בנתונים לאור עדכונים במערכת, 23:59, 25.1.22-הנכונים ל מבוסס על נתונים 
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https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general-לצפייה בנתונים בזמן אמת. ייתכנו שינויים בנתונים לאור עדכונים במערכת, 23:59, 29.1.22-מבוסס על נתונים הנכונים ל 

https://www.gov.il/he/departments/corona-national-information-and-knowledge-center
https://go.gov.il/covid19-status
https://www.gov.il/he/departments/corona-national-information-and-knowledge-center
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general
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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*
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