 16יוני2022 ,
י"ז סיון
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תמונת מצב עיתית
מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה

תמונת המצב בישראל :החל גל תחלואה שישי המושפע מהתפשטות וריאנט
BA.5
מקדם ההדבקה ()R

מאומתים חדשים (ממוצע נע של  7ימים)

גל התחלואה השישי בישראל :מקדם ההדבקה ממשיך לעלות ,ועומד על  .1.5ממוצע המאומתים
השבועי כפול מבשבוע הקודם ,ועומד על כ .5,500-העלייה בתחלואה מזוהה בכל קבוצות הגיל,
וזאת למרות היקפי בדיקות נמוכים למדי בבדיקות המוסדיות – במיוחד בגילאים הצעירים .להערכתנו
התחלואה נרחבת יותר מהמדווח.
כמו כן ,העלייה מזוהה בכלל קבוצות החיסוניות ,כולל בקרב מחלימים ,ובתוכם מחלימים מגל
אומיקרון .ברקע ,מזוהה התחלה של עלייה גם במספר המאושפזים במצב קשה .עלייה שכזו
מגיעה לאחר עלייה בתחלואה הכללית ,ולהערכתנו צפויה להימשך לכל הפחות בשבוע הקרוב (נוכח
המשך העלייה בתחלואה בשבוע החולף).
להבנתנו ,הגורם העיקרי לעלייה בתחלואה הוא התפשטותו של וריאנט  ,BA.5שמתפשט גם
בעולם ושיעורו בישראל עומד על קרוב למחצית ממקרי ההדבקה .אינדיקציות מעבדתיות מראות
עלייה ביכולת ההדבקה שלו מחלימים ומחוסנים לעומת וריאנטים קודמים.
נוכח העלייה בהדבקות ,מומלץ לציבור לנקוט את הצעדים המוכרים לצמצום סבירות
ההדבקה ,בדגש על אוכלוסיית הסיכון :אוורור חללים ,הפחתת השתתפות בהתקהלויות ,ואף
עטיית מסכות באזורים צפופים .כמו כן מומלץ להיות ערניים להופעת תסמינים התואמים לתחלואה
בקורונה (וביניהם גם חולשה ,תחושת צינון ,חום ועייפות) ,ולהיבדק במידת הצורך .בהקשר זה,
תוזכר גם המלצת הצט"מ על קבלת מנת החיסון הרביעית בקרב האוכלוסייה הזכאית.

מבוסס על נתונים הנכונים ל ,23:59 ,14.6.2022-ייתכנו שינויים בנתונים לאור עדכונים במערכת .לצפייה בנתונים בזמן אמת

https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general -

מרכז המידע והידע הוא גוף שהוקם על ידי אמ״ן ,והינו כיום חלק ממרכז השליטה הפועל תחת משרד הבריאות .הגוף מורכב מקציני אמ״ן ונעזר במומחים מהאקדמיה,
רופאים ,אפידמיולוגים ועוד ,כדי להביא בפני מקבלי ההחלטות ידע רלוונטי במערכה נגד הנגיף .קישור למסמכי מרכז המידע באתר משרד הבריאות.
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וריאנטים בעולם
גוברת ההתפשטות של הווריאנט  BA.5בעולם ,ובהיקפים קטנים יותר ,גם של הווריאנט
 ;BA.4עדיין ללא מידע קליני על חומרת הווריאנטים .מתחזקות עדויות מעבדתיות
לסיכוי מוגבר להדבקה חוזרת של מחוסנים ומחלימים ,כולל מחלימי אומיקרון
בשבועות האחרונים ניכרת עלייה חדה בשיעור הווריאנטים  BA.4ו BA.5-במדינות רבות
בעולם ,במקביל לישראל ,על חשבון וריאנט  BA.2ותתי הזנים שלו .יוזכר כי וריאנטים
אלו המשתייכים למשפחת זני אומיקרון ,נושאים מוטציות נוספות המשפיעות על תכונותיהם
ומקנות להם יתרון לעומת זני אומיקרון קודמים (זני  BA.1ו.)BA.2-

נוכחות
תחילת עלייה
דומיננטי
ללא מידע

נוכחות הווריאנטים  BA.4ו BA.5-בעולם  -על בסיס ריצופים ,בדיקות  PCRייעודיות
( )SGTFוריצופי נכנסים לישראל; דומיננטי = מעל  50%מהתחלואה

לפי שעה ,עיקר המידע על תכונותיהם של הווריאנטים נשען על מחקרי נטרול במעבדה
מהם עולה כי הווריאנטים חומקים במידה רבה מנוגדנים של מחוסנים ומחלימים ,כולל
מחוסנים במנה השלישית ומחלימי  BA.1ו .)4 ,3 ,2 ,1( BA.2-ממצאים אלה מגדילים את
האפשרות לגל תחלואה נרחב בעקבות התפשטות וריאנטים אלו.
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עדכונים מהעולם
תחילת עלייה בתחלואה בחלק ממדינות מערב אירופה המקושרת להתפשטות  BA.4ו-
 ;BA.5בפורטוגל גל התחלואה מ BA.5-נמצא בשיאו; בדרום אפריקה המשך דעיכה
בשבוע האחרון נראית תחילת עלייה בתחלואה במספר מדינות במערב אירופה (בריטניה,
הולנד ,אירלנד ,שוויץ ,בלגיה) ,לראשונה מאז גלי התחלואה שייצר וריאנט  ,BA.2ולמרות היקפי
הבדיקות הנמוכים במדינות אלו .בכלל מדינות אלו מוכרת עלייה משמעותית בשיעור
הווריאנטים  BA.4ו BA.5-או הפיכתם לדומיננטיים בתחלואה .באנגליה ובאירלנד ניתן
לראות גם עלייה מחודשת באשפוזי הקורונה.

גל BA.1
גל BA.2

גל BA.1

גל BA.2

עלייה במספר המאומתים באנגליה
(היקפי בדיקות נמוכים במיוחד)

עלייה במספר אשפוזי הקורונה החדשים באנגליה

בפורטוגל נמשך גל התחלואה של  BA.5עם היקפי אשפוזים ותמותה יומית של
קורונה שמתקרבים לשיא גל האומיקרון במדינה .היקף המאומתים המדווח אמנם נמוך
יותר ,אולם זאת ככל הנראה בשל צמצום מספר הבדיקות המוסדיות.

גל BA.1
גל BA.5

גל BA.2

מאומתים ואחוז חיוביות בפורטוגל (ממוצע שבוע אחורה)
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(המשך)

תמותת קורונה יומית בפורטוגל (ממוצע שבוע אחורה)

בדרום אפריקה נמשכת הירידה במספר המאומתים ,באחוז הבדיקות החיוביות ואף
במדדים המאוחרים יותר  -אשפוזים ותמותה .גל תחלואה זה של  BA.4ו BA.5-נחשב
למתון ביותר עד כה במדינה מבחינת היקפי התחלואה הקשה והתמותה .ייתכן ,כי לריבוי
ההדבקות ,התמותה וההחלמות במדינה זו בעבר תרומה לירידה בתוצאים הקשים כעת.
בארה"ב ,שבה דומיננטי תת הווריאנט ( BA.2.12.1בעל יתרון על זן האב  )BA.2נצפית
עלייה חדה בשיעור הווריאנטים  BA.4ו BA.5-על פי נתונים מבדיקות  PCRייעודיות לזיהוי
וריאנטים מסוג זה ( ,)SGTFבדגש על מדינות ניו יורק וטקסס .ייתכן שעלייה זו מעידה על יכולות
הדבקה ו/או חמיקת נוגדנים טובות יותר של  BA.4ו BA.5-על פני  .BA.2.12.1עלייה זו עשויה
לייצר במדינה גל תחלואה משולב.

שינוי מגמה באחוז בדיקות ה PCR-שמצביעות על
הווריאנטים  BA.4/5בניו יורק
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עדכונים מהעולם
מדינות רבות החלו במתן מנת חיסון רביעית; ברוב המדינות מדובר במתן החיסון
לאוכלוסיות מבוגרות ולאוכלוסיות בסיכון ,אם כי בארה"ב ניתן החיסון לבני 50
ומעלה .בחלקן החל שיח על מתן חיסון חמישי ,בעיקר לקראת הסתיו
מאז ינואר  2022החלו מדינות רבות בעולם ,בעיקר במערב ,לאפשר קבלה של חיסון רביעי,
המכונה לעתים "בוסטר שני" או "בוסטר אביב" .החיסון ניתן בעיקר למבוגרים
ולאוכלוסיות המוגדרות בסיכון (בעלי מערכת חיסונית מוחלשת ,למשל).
התזמון של מתן החיסון הרביעי קשור לדעיכה ביעילות החיסון השלישי ולהבנה של הצורך
של אותן אוכלוסיות בהגנה נוספת .רוב המדינות החלו במתן חיסון שלישי בספטמבר-נובמבר
 2021וכעבור  4-7חודשים החלו במתן החיסון הרביעי.
ברוב המדינות החל מתן חיסון רביעי עם הגעה לכ 50%-מתחסנים לפחות במנה
שלישית ,למעט בארה"ב ,שם החל החיסון עם הגעה ל 30%-מתחסנים ושבדיה ,שהחלה
לחסן עם ההגעה לכ 46%-מתחסני מנה שלישית .להלן פירוט תזמון מתן מנה רביעית,
בחודשים לאחר תחילת מתן מנה שלישית:

2

3

קוריאה

הולנד

אוסטרליה

שבדיה

בלגיה

ארה"ב

דנמרק

גרמניה

4

5

6

7

8

אוסטריה

בריטניה

איטליה

ספרד

פורטוגל

קנדה
אירלנד

צרפת

חיסון חמישי
בשבדיה ובבריטניה נקבעה מדיניות לגבי מתן חיסון חמישי ,בסתיו הקרוב .הכוונה להעניק
לאוכלוסיות הפגיעות ביותר הגנה נוספת לקראת החורף הקרוב ,כשקיים צפי לגל
תחלואה נוסף בעונה זו .בשבדיה פורסם כי החיסון החמישי יחולק החל בתחילת
ספטמבר ,אולם בבריטניה ,שם מכונה המנה "בוסטר סתיו" ,טרם פורסם תאריך התחלת
החלוקה.
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"לונג קוביד" – ריכוז מחקרים חדשים מהעולם
הולכות ומצטברות עדויות מדעיות לגבי סוג ומשך נזקים מאוחרים בקרב מחלימי קורונה
("לונג קוביד") ,כולל מחלימים מאומיקרון .המחקרים שפורסמו לאחרונה העלו שתופעות אלו
מתרחשות בשיעור לא מבוטל ,ושהתחסנות מפחיתה מסיכון זה

מחקר שפורסם לאחרונה על ידי הCDC -
בארה"ב העלה שאחד מכל חמישה
מתופעות
סובל
מקורונה
מחלימים
מתמשכות (במגוון מערכות גוף) שניתן
לייחסן לפגיעת הנגיף (״לונג קוביד״) .אלו
התבטאו בעיקר כקשיי נשימה ,עייפות,
וכאבי שרירים ובהיקפים נמוכים יותר
בעליית הסיכון לסוכרת חדשה ,בעיות
נוירולוגיות ,קרישי דם ,ובעיות לבביות.

פרסום הממצא המרכזי ממחקר הCDC-

שני מחקרים שפורסמו לאחרונה בגרמניה ובבריטניה העלו שמחלימים מהמחלה עלולים לסבול
מסיכון מוגבר לפתח נזקים קוגניטיביים (שכליים) מתמשכים לאחר ההחלמה ,כגון פגיעה בזיכרון
ובחשיבה ,בהשוואה למי שלא חלו בקורונה ,וזאת גם אם מחלתם הראשונית הייתה קלה.
מחקר מגרמניה מצא כי קיים סיכון עודף משמעותי לתסמינים מתמשכים ,כגון עייפות וקשיי נשימה,
במחלימי קורונה עד שנתיים מההחלמה ,וזאת בהשוואה לקבוצת ביקורת ,ללא עבר של קורונה.
מחקר חדש שפורסם בנורבגיה העלה שגם הידבקות באומיקרון עלולה לגרום לתסמינים מתמשכים,
כגון עייפות וקשיי נשימה ,לאחר ההחלמה ,כאשר בעבור מרבית התופעות המתמשכות שנבחנו
במחקר זה ,נמצא שהסיכון לפתח אותן דומה בין מחלימי אומיקרון ודלתא.
התחסנות נגד הנגיף עשויה לצמצם באופן משמעותי את הסיכון לסבול מלונג קוביד אם
נדבקים בנגיף :מחקר מארה״ב מצא כי התחסנות מפחיתה באופן משמעותי את הסיכון להתפתחות
שורה של תסמינים ובעיות רפואיות מאוחרות לאחר ההחלמה ,כגון :סוכרת ,בעיות לב ,קרישי דם ,קשיי
נשימה ,כאבי ראש ,בעיות עיכול ועייפות ,וזאת בהשוואה למי שלא חוסן ונדבק .עוד נמצא שלמחוסנים
שחלו בקורונה סיכויים נמוכים יותר משמעותית לתמותה מאוחרת (בעד  )70-80%בשלושת החודשים
לאחר ההידבקות בהשוואה למי שלא חוסן ונדבק.
מחקר חדש מבריטניה אף מצא שהתחסנות גם לאחר שהתרחשה כבר הדבקה בקורונה ,מצמצמת את
הסיכון להתפתחות לונג קוביד.
מחקר שנערך בישראל מצא כי בקרב מחלימים מקורונה הסיכון להתפתחות תופעות Long Covid
היה נמוך בעד  70%במי שחוסן לפני שנדבק ,בהשוואה למי שלא חוסן .מחקר מארה"ב מצא
שהתחסנות מפחיתה פי  7-10את הסיכון להתפתחות תופעות מאוחרות במי שחוסן טרם שנדבק,
בהשוואה ללא מחוסנים .מחקר ממשלתי בריטי העלה שהתחסנות צפויה להפחית את הסיכון
להתפתחות "לונג קוביד" ב-כ 40%-במי שחוסן לפני שנדבק ,בהשוואה למי שנדבק כאשר איננו מחוסן.
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נספח – נתוני התחלואה בישראל
חולים במצב קשה
מספר מאושפזים
במצב קשה

חולים קשים
חדשים מאתמול

שינוי במספר
המאושפזים במצב
קשה ביממה האחרונה

שינוי במספר
המאושפזים במצב
קשה בשבוע האחרון

118

21

+12
( +2שינוי ממוצע ליום
בשבוע האחרון)

+15

חולים במצב קשה  -מצטבר
שבועיים אחרונים*

חודשיים אחרונים (ממוצע שבועי)

חולים במצב קשה  -חדשים
שבועיים אחרונים*

*

* נתוני היום האחרון הינם חלקיים

חודשיים אחרונים (ממוצע שבועי)
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מאומתים חדשים
שבועיים אחרונים

מספר בדיקות שבוצעו
לא כולל בדיקות חוזרות של מחלימים

אחוז בדיקות חיוביות
לא כולל בדיקות חוזרות של מחלימים

חודשיים אחרונים (ממוצע שבועי)
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גילאי מאומתים חדשים
כלל המאומתים החדשים

התפלגות החולים בשבוע האחרון לפי גיל*

* נתוני היום האחרון הינם חלקיים

חולים חדשים במצב קשה (שבועי)
פילוח לפי קבוצת גיל של אחוז החולים קשה החדשים בכל
שבוע (ללא מצב קריטי) מתוך כלל החולים קשה באותו השבוע

