
,מהאקדמיהבמומחיםונעזראמ״ןמקצינימורכבהגוף.הבריאותמשרדתחתהפועלהשליטהממרכזחלקכיוםוהינו,אמ״ןידיעלשהוקםגוףהואוהידעהמידעמרכז

.הבריאותמשרדבאתרהמידעמרכזלמסמכיקישור.הנגיףנגדבמערכהרלוונטיידעההחלטותמקבליבפנילהביאכדי,ועודאפידמיולוגים,רופאים

תמונת מצב עיתית
מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה

2022, יוני16
ז סיון  "י

ב"תשפ

(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, 14.6.2022-מבוסס על נתונים הנכונים ל

החל גל תחלואה שישי המושפע מהתפשטות וריאנט  : תמונת המצב בישראל

BA.5

המאומתיםממוצע.1.5עלועומד,לעלותממשיךההדבקהמקדם:בישראלהשישיהתחלואהגל

,הגילקבוצותבכלמזוההבתחלואההעלייה.5,500-כעלועומד,הקודםמבשבועכפולהשבועי

להערכתנו.הצעיריםבגילאיםבמיוחד–המוסדיותבבדיקותלמדינמוכיםבדיקותהיקפילמרותוזאת

.מהמדווחיותרנרחבתהתחלואה

מגלמחלימיםובתוכם,מחלימיםבקרבכולל,החיסוניותקבוצותבכללמזוהההעלייה,כןכמו

שכזועלייה.קשהבמצבהמאושפזיםבמספרגםעלייהשלהתחלהמזוהה,ברקע.אומיקרון

נוכח)הקרובבשבועהפחותלכללהימשךצפויהולהערכתנו,הכלליתבתחלואהעלייהלאחרמגיעה

.(החולףבשבועבתחלואההעלייההמשך

גםשמתפשט,BA.5וריאנטשלהתפשטותוהואבתחלואהלעלייההעיקריהגורם,להבנתנו

מראותמעבדתיותאינדיקציות.ההדבקהממקרילמחציתקרובעלעומדבישראלושיעורובעולם

.קודמיםוריאנטיםלעומתומחוסניםמחלימיםשלוההדבקהביכולתעלייה

סבירותלצמצוםהמוכריםהצעדיםאתלנקוטלציבורמומלץ,בהדבקותהעלייהנוכח

ואף,בהתקהלויותהשתתפותהפחתת,חלליםאוורור:הסיכוןאוכלוסייתעלבדגש,ההדבקה

לתחלואההתואמיםתסמיניםלהופעתערנייםלהיותמומלץכןכמו.צפופיםבאזוריםמסכותעטיית

,זהבהקשר.הצורךבמידתולהיבדק,(ועייפותחום,צינוןתחושת,חולשהגםוביניהם)בקורונה

.הזכאיתהאוכלוסייהבקרבהרביעיתהחיסוןמנתקבלתעלמ"הצטהמלצתגםתוזכר

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

חמישייום 

ייעודיות  PCRבדיקות , על בסיס ריצופים-בעולם BA.5-וBA.4נוכחות הווריאנטים 
(SGTF )מהתחלואה50%מעל = דומיננטי ; וריצופי נכנסים לישראל

רבותבמדינותBA.5-וBA.4הווריאנטיםבשיעורחדהעלייהניכרתהאחרוניםבשבועות

וריאנטיםכייוזכר.שלוהזניםותתיBA.2וריאנטחשבוןעל,לישראלבמקביל,בעולם

תכונותיהםעלהמשפיעותנוספותמוטציותנושאים,אומיקרוןזנילמשפחתהמשתייכיםאלו

.(BA.2-וBA.1זני)קודמיםאומיקרוןזנילעומתיתרוןלהםומקנות

במעבדהנטרולמחקריעלנשעןהווריאנטיםשלתכונותיהםעלהמידעעיקר,שעהלפי

כולל,ומחלימיםמחוסניםשלמנוגדניםרבהבמידהחומקיםהווריאנטיםכיעולהמהם

אתמגדיליםאלהממצאים.BA.2(1,2,3,4)-וBA.1ומחלימיהשלישיתבמנהמחוסנים

.אלווריאנטיםהתפשטותבעקבותנרחבתחלואהלגלהאפשרות

נוכחות

תחילת עלייה

דומיננטי

ללא מידע

הווריאנטשלגם,יותרקטניםובהיקפים,בעולםBA.5הווריאנטשלההתפשטותגוברת
BA.4;מעבדתיותעדויותמתחזקות.הווריאנטיםחומרתעלקלינימידעללאעדיין

אומיקרוןמחלימיכולל,ומחלימיםמחוסניםשלחוזרתלהדבקהמוגברלסיכוי

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.04.29.22274477v1
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(22)00710-3#relatedArticles
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.04.30.489997v1
https://www.science.org/doi/10.1126/sciimmunol.abq2427
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-וBA.4להתפשטותהמקושרתאירופהמערבממדינותבחלקבתחלואהעלייהתחילת
BA.5;מהתחלואהגלבפורטוגל-BA.5דעיכההמשךאפריקהבדרום;בשיאונמצא

עדכונים מהעולם

,בריטניה)האירופבמערבמדינותבמספרבתחלואהעלייהתחילתנראיתהאחרוןבשבוע

היקפיולמרות,BA.2וריאנטשייצרהתחלואהגלימאזלראשונה,(בלגיה,שוויץ,אירלנד,הולנד

בשיעורמשמעותיתעלייהמוכרתאלומדינותבכלל.אלובמדינותהנמוכיםהבדיקות

ניתןאירלנדובאנגליהב.בתחלואהלדומיננטייםהפיכתםאוBA.5-וBA.4הווריאנטים

.הקורונהבאשפוזימחודשתעלייהגםלראות

שליומיתותמותהאשפוזיםהיקפיעםBA.5שלהתחלואהגלנמשךבפורטוגל

נמוךאמנםהמדווחהמאומתיםהיקף.במדינההאומיקרוןגללשיאשמתקרביםקורונה

.המוסדיותהבדיקותמספרצמצוםבשלהנראהככלזאתאולם,יותר

עלייה במספר המאומתים באנגליה
(היקפי בדיקות נמוכים במיוחד)

עלייה במספר אשפוזי הקורונה החדשים באנגליה

BA.2גל 
BA.1גל 

BA.2גל 

BA.1גל 

(ממוצע שבוע אחורה)מאומתים ואחוז חיוביות בפורטוגל 

BA.2גל 

BA.1גל 

BA.5גל 

חמישייום 

https://coronavirus.data.gov.uk/
https://covid-19.geohive.ie/pages/hospitals-icu--testing
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נצפית(BA.2האבזןעליתרוןבעל)BA.2.12.1הווריאנטתתדומיננטישבה,ב"בארה

לזיהויייעודיותPCRמבדיקותנתוניםפיעלBA.5-וBA.4הווריאנטיםבשיעורחדהעלייה

יכולותעלמעידהזושעלייהייתכן.וטקססיורקניומדינותעלבדגש,(SGTF)זהמסוגוריאנטים

עשויהזועלייה.BA.2.12.1פניעלBA.5-וBA.4שליותרטובותנוגדניםחמיקתאו/והדבקה

.משולבתחלואהגלבמדינהלייצר

שמצביעות על  PCR-שינוי מגמה באחוז בדיקות ה

בניו יורקBA.4/5הווריאנטים 

(המשך)

(ממוצע שבוע אחורה)תמותת קורונה יומית בפורטוגל 

ואףהחיוביותהבדיקותבאחוז,המאומתיםבמספרהירידהנמשכתאפריקהבדרום

נחשבBA.5-וBA.4שלזהתחלואהגל.ותמותהאשפוזים-יותרהמאוחריםבמדדים

לריבויכי,ייתכן.והתמותההקשההתחלואההיקפימבחינתבמדינהכהעדביותרלמתון

.כעתהקשיםבתוצאיםלירידהתרומהבעברזובמדינהוההחלמותהתמותה,ההדבקות

חמישייום 
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החיסוןבמתןמדוברהמדינותברוב;רביעיתחיסוןמנתבמתןהחלורבותמדינות
50לבניהחיסוןניתןב"בארהכיאם,בסיכוןולאוכלוסיותמבוגרותלאוכלוסיות

הסתיולקראתבעיקר,חמישיחיסוןמתןעלשיחהחלבחלקן.ומעלה

עדכונים מהעולם

2345678

הולנדקוריאה

שבדיה

אוסטרליה

בלגיה

דנמרק

צרפת

אוסטריה

ב"ארה

גרמניה

איטליהבריטניה

פורטוגל

ספרד

קנדה

אירלנד

,רביעיחיסוןשלקבלהלאפשר,במערבבעיקר,בעולםרבותמדינותהחלו2022ינוארמאז

למבוגריםבעיקרניתןהחיסון."אביבבוסטר"או"שניבוסטר"לעתיםהמכונה

.(למשל,מוחלשתחיסוניתמערכתבעלי)בסיכוןהמוגדרותולאוכלוסיות

הצורךשלולהבנההשלישיהחיסוןביעילותלדעיכהקשורהרביעיהחיסוןמתןשלהתזמון

נובמבר-בספטמברשלישיחיסוןבמתןהחלוהמדינותרוב.נוספתבהגנהאוכלוסיותאותןשל

.הרביעיהחיסוןבמתןהחלוחודשים4-7וכעבור2021

במנהלפחותמתחסנים50%-לכהגעהעםרביעיחיסוןמתןהחלהמדינותברוב

שהחלה,ושבדיהמתחסנים30%-להגעהעםהחיסוןהחלשם,ב"בארהלמעט,שלישית

,רביעיתמנהמתןתזמוןפירוטלהלן.שלישיתמנהמתחסני46%-לכההגעהעםלחסן

:שלישיתמנהמתןתחילתלאחרבחודשים

חמישיחיסון

להעניקהכוונה.הקרובבסתיו,חמישיחיסוןמתןלגבימדיניותנקבעהובבריטניהבשבדיה

לגלצפיכשקיים,הקרובהחורףלקראתנוספתהגנהביותרהפגיעותלאוכלוסיות

בתחילתהחליחולקהחמישיהחיסוןכיפורסםבשבדיה.זובעונהנוסףתחלואה

התחלתתאריךפורסםטרם,"סתיובוסטר"המנהמכונהשם,בבריטניהאולם,ספטמבר

.החלוקה

חמישייום 
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ריכוז מחקרים חדשים מהעולם–" לונג קוביד"

לסבולעלוליםמהמחלהשמחלימיםהעלוובבריטניהבגרמניהלאחרונהשפורסמומחקריםשני

בזיכרוןפגיעהכגון,ההחלמהלאחרמתמשכים(שכליים)קוגניטיבייםנזקיםלפתחמוגברמסיכון

.קלההייתההראשוניתמחלתםאםגםוזאת,בקורונהחלושלאלמיבהשוואה,ובחשיבה

,נשימהוקשייעייפותכגון,מתמשכיםלתסמיניםמשמעותיעודףסיכוןקייםכימצאמגרמניהמחקר

.קורונהשלעברללא,ביקורתלקבוצתבהשוואהוזאת,מההחלמהשנתייםעדקורונהבמחלימי

,מתמשכיםלתסמיניםלגרוםעלולהבאומיקרוןהידבקותשגםהעלהבנורבגיהשפורסםחדשמחקר

שנבחנוהמתמשכותהתופעותמרביתבעבורכאשר,ההחלמהלאחר,נשימהוקשייעייפותכגון

.ודלתאאומיקרוןמחלימיביןדומהאותןלפתחשהסיכוןנמצא,זהבמחקר

אםקובידמלונגלסבולהסיכוןאתמשמעותיבאופןלצמצםעשויההנגיףנגדהתחסנות

להתפתחותהסיכוןאתמשמעותיבאופןמפחיתההתחסנותכימצאמארה״במחקר:בנגיףנדבקים

קשיי,דםקרישי,לבבעיות,סוכרת:כגון,ההחלמהלאחרמאוחרותרפואיותובעיותתסמיניםשלשורה

שלמחוסניםנמצאעוד.ונדבקחוסןשלאלמיבהשוואהוזאת,ועייפותעיכולבעיות,ראשכאבי,נשימה

החודשיםבשלושת(70-80%בעד)מאוחרתלתמותהמשמעותיתיותרנמוכיםסיכוייםבקורונהשחלו

.ונדבקחוסןשלאלמיבהשוואהההידבקותלאחר

אתמצמצמת,בקורונההדבקהכברשהתרחשהלאחרגםשהתחסנותמצאאףמבריטניהחדשמחקר

.קובידלונגלהתפתחותהסיכון

Longתופעותלהתפתחותהסיכוןמקורונהמחלימיםבקרבכימצאבישראלשנערךמחקר Covid

מצאב"מארהמחקר.חוסןשלאלמיבהשוואה,שנדבקלפנישחוסןבמי70%בעדנמוךהיה

,שנדבקטרםשחוסןבמימאוחרותתופעותלהתפתחותהסיכוןאת7-10פימפחיתהשהתחסנות

הסיכוןאתלהפחיתצפויההתחסנותשהעלהבריטיממשלתימחקר.מחוסניםללאבהשוואה

.מחוסןאיננוכאשרשנדבקלמיבהשוואה,שנדבקלפנישחוסןבמי40%-כ-ב"קובידלונג"להתפתחות

יום חמישי

CDC-פרסום הממצא המרכזי ממחקר ה

קורונהמחלימיבקרבמאוחריםנזקיםומשךסוגלגבימדעיותעדויותומצטברותהולכות

אלושתופעותהעלולאחרונהשפורסמוהמחקרים.מאומיקרוןמחלימיםכולל,"(קובידלונג)"

זהמסיכוןמפחיתהושהתחסנות,מבוטללאבשיעורמתרחשות

CDC-הידיעללאחרונהשפורסםמחקר

חמישהמכלשאחדהעלהב"בארה

מתופעותסובלמקורונהמחלימים

שניתן(גוףמערכותבמגוון)מתמשכות

אלו.(קוביד״״לונג)הנגיףלפגיעתלייחסן

,עייפות,נשימהכקשייבעיקרהתבטאו

יותרנמוכיםובהיקפיםשריריםוכאבי

בעיות,חדשהלסוכרתהסיכוןבעליית

.לבביותובעיות,דםקרישי,נוירולוגיות

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.05.23.22275442v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.05.29.22275262v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.05.23.22275445v1
https://academic.oup.com/ofid/advance-article/doi/10.1093/ofid/ofac228/6582238?login=false&s=08
https://www.bmj.com/content/377/bmj-2021-069676
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
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7121e1.htm?s_cid=mm7121e1_w
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חולים במצב קשה

מצטבר-חולים במצב קשה 

חדשים-חולים במצב קשה 

*

נתוני היום האחרון הינם חלקיים* 

נתוני התחלואה בישראל–נספח 

שינוי במספר  
המאושפזים במצב  
קשה בשבוע האחרון

שינוי במספר  
המאושפזים במצב  

קשה ביממה האחרונה

חולים קשים 
חדשים מאתמול

מספר מאושפזים
במצב קשה

15+
12+

שינוי ממוצע ליום + 2)
(בשבוע האחרון

21 118

(ממוצע שבועי)חודשיים אחרונים *שבועיים אחרונים

(ממוצע שבועי)חודשיים אחרונים *שבועיים אחרונים

חמישייום 
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מאומתים חדשים

מספר בדיקות שבוצעו

לא כולל בדיקות חוזרות של מחלימים

אחוז בדיקות חיוביות

לא כולל בדיקות חוזרות של מחלימים

(ממוצע שבועי)חודשיים אחרונים אחרוניםשבועיים

חמישייום 
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גילאי מאומתים חדשים

כלל המאומתים החדשים

*התפלגות החולים בשבוע האחרון לפי גיל

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

מתוך כלל החולים קשה באותו השבוע( ללא מצב קריטי)שבוע 

נתוני היום האחרון הינם חלקיים* 

חמישייום 


