
,מהאקדמיהבמומחיםונעזראמ״ןמקצינימורכבהגוף.הבריאותמשרדתחתהפועלהשליטהממרכזחלקכיוםוהינו,אמ״ןידיעלשהוקםגוףהואוהידעהמידעמרכז
.הבריאותמשרדבאתרהמידעמרכזלמסמכיקישור.הנגיףנגדבמערכהרלוונטיידעההחלטותמקבליבפנילהביאכדי,ועודאפידמיולוגים,רופאים
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-https://datadashboard.health.gov.il/COVID-לצפייה בנתונים בזמן אמת . ייתכנו שינויים בנתונים לאור עדכונים במערכת, 23:59, 28.06.2022-מבוסס על נתונים הנכונים ל
19/genera

BA.5גל תחלואה שישי המושפע מהתפשטות וריאנט : תמונת המצב בישראל

ירדאמנםהדבקהמקדם.לעלותממשיכהבישראלהתחלואה:בישראלהשישיהתחלואהגל
ממשיךהשבועיהמאומתיםוממוצע1-מגבוהלהיותממשיךערכואולם,האחרוניםבשבועותבמעט
,זאת.הגילקבוצותבכלמזוההבתחלואההעלייה.אלפיםלעשרתמעלעלכברעומד-לעלות
אנוזהרקעעל.הצעיריםבגילאיםבמיוחד–המוסדיותבבדיקותלמדינמוכיםבדיקותהיקפילמרות

,החיסוניותקבוצותבכללמזוהההעלייה,כןכמו.מהמדווחיותרנרחבתהתחלואהכימעריכים
.אומיקרוןמגלמחלימיםאףובתוכם,מחלימיםבקרבכולל

אוקשהבמצבמאושפזים300עם,קשהבמצבהמאושפזיםבמספרגםהעלייהנמשכת
הפחותלכללהימשךצפויהולהערכתנו,הכלליתבתחלואהעלייהלאחרמגיעהשכזועלייה.קריטי
.)החולףבשבועבהדבקההעלייההמשךנוכח(הקרובבשבוע

פחותהובמידה(BA.5וריאנטשלהתפשטותוהואבתחלואהלעלייההעיקריהגורם,להבנתנו
מחציתמעלעלעומדבישראלושיעורובעולםלהתפשטממשיךBA.4(.BA.5הווריאנטגם,יותר

מחלימיםלהדביקזהווריאנטשליכולתוכימראותמעבדתיותאינדיקציות.ההדבקהממקרי
.קודמיםלוריאנטיםביחסגבוההומחוסנים

,ההדבקהסבירותלצמצוםמוכריםצעדיםלנקוטלציבורמומלץ,בהדבקותהעלייהנוכח
מסכותועטייתבהתקהלויותהשתתפותהפחתת,חלליםאוורור:הסיכוןאוכלוסייתעלבדגש

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

.הזכאיתהאוכלוסייהבקרבהרביעיתהחיסוןמנתקבלתעלמ"הצטהמלצת

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

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


תמונת מצב עולמית
ב"תמוז תשפ' א| 2022, יוני30| 

וריאנטים בעולם

חמישייום 

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

BA.5הווריאנטתפוצתבשיעורחדהעלייהניכרתהאחרוניםבשבועות,לישראלבדומה
ותתיBA.2וריאנטחשבוןעל,בעולםרבותבמדינות)BA.4גם,ממנופחותומעט(

מוטציותנושאים,אומיקרוןזנילמשפחתהמשתייכיםאלווריאנטיםכייוזכר.שלוהזנים
BA.1זני(קודמיםאומיקרוןזנילעומתיתרוןלהםומקנותתכונותיהםעלהמשפיעותנוספות

.)BA.2-ו

במעבדהנטרולמחקריעלנשעןהווריאנטיםשלתכונותיהםעלהמידעעיקר,שעהלפי
כולל,ומחלימיםמחוסניםשלמנוגדניםרבהבמידהחומקיםהווריאנטיםכיעולהמהם

אומיקרוןלזניביחס,שאתביתר,זאת,)BA.1)1,2,3,4ומחלימישלישיתבמנהמחוסנים
.קודמים

,)מאומיקרוןלרבות(מחלימיםכימעליםומהעולםמהארץראשונייםקלינייםנתונים
מסתמןכיאם,)קודמיםלווריאנטיםביחס(חוזרתלהדבקהמבעברגבוהבסיכוןמצויים

)80%-כ(גבוההוהיאנשמרתאלומווריאנטיםקשהחוזרתתחלואהמפנישמוגנותם
)5(.

בעקבות,קשהמחלהלפתחהסיכוןכימצאו)5,6(אפריקהמדרוםחדשיםמחקריםשני
בשלושהתחסנותכיוכןקודמיםאומיקרוןבזנישתועדלזהדומהככללBA.4/BA.5-בהידבקות

גםכייצוין.אלווריאנטיםידיעלהנגרמתקשהתחלואהבמניעת,80%-בכיעילהמנות
האומיקרוןבגלשדווחולאלושדומיםאשפוזיםשיעוריעלהםאףמצביעיםמפורטוגלנתונים

)BA.1(זובמדינההמקומי.

נוכחות

תחילת עלייה

דומיננטי

ללא מידע

הווריאנטשלגם,יותרקטניםובהיקפים,בעולםBA.5הווריאנטשלההתפשטותגוברת
BA.4;על,אומיקרוןמחלימיכולל,ומחלימיםמחוסניםשללהדבקהמוגברסיכוןקיים
וכןקודמיםאומיקרוןזנישללזודומהגורמיםלההמחלהחומרתכימסתמןאך,ידם

.קשהתחלואהמפניהגנהלהקנותממשיכהשהתחסנות

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.04.29.22274477v1
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(22)00710-3
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.04.30.489997v1
https://www.science.org/doi/10.1126/sciimmunol.abq2427
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.06.28.22276983v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.06.28.22276983v1
https://www.researchsquare.com/article/rs-1792132/v1
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וריאנטים בעולם

חמישייום 

BA.2.12.1הווראינטפניעלBA.4וBA.5וריאנטיםשלהיתרוןניכר,ב"בארהגם
שבועותמספרלפניעדבמדינהבתחלואהששלט

עליהמולאלBA.2.12.1הווריאנטשלבשכיחותורוחביתירידהניכרתהבריתבארצות
האמריקאיהריצוףבמדגםהןהיטבמתבטאתהמגמה.BA.4גםולצידוBA.5שלבשכיחותו

וצפויותלאחרונה50%-הרףאתשעברו)BA.4/5תפוצתהמייצגות(SGTFדגימותבערכיוהן
.ולעלותלהמשיך

.BA.5-וBA.4שמצביע על השתלטות הווריאנטים , ב"בארהSGTF-שינוי מגמה בבדיקות ה
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בילדים על ידי התחסנותPIMSסיכון לתסמונת של המחקר חדש מציג הפחתה 

הוריאנטיםמולבמועילותשמדוברכך,2022מרץ-ינוארבחודשיםנאספוהמחקרבעבורהנתונים
BA.1וBA.2.בלאומחציתםבמחוסניםמחציתם,מאומתיםהדבקהמקריאלף580-כהכילהמחקר-

:ממצאיועיקריולהלןמחוסנים

-לאבחוליםהתסמונתשלמקרים11אירעוהכולסך:התסמונתבמניעתהתחסנותמועילות•
חוליכללמתוך,)החיסוןלמרותנדבק(חיסוןפריצתשחווהמחוסןבילדאחדומקרהמחוסנים
90%-כשל,סטטיסטיתמבחינהמובהקת,הפחתהחושבה,אלונתוניםסמך-על.במאגרהקורונה
.אומיקרוןבתקופת,מחוסנים-לאלעומתמחוסניםבילדיםPIMS-לבסיכון

,לחיסוןבדומה,דהיינו.חוזרתהדבקהשחווילדיםבקרבהתסמונתשלמקריםנמצאולא•
.בילדיםהתסמונתהתפתחותמפנימשמעותיתהגנהמקנההחלמהשגםייתכן

לעומתאומיקרוןבעידןהתופעהשלהקלינייםבמאפייניםמהותייםהבדליםנצפולא•
יותרנמוךהיההתסמונתלהתפתחותשהסיכוןנמצאכיאם,קודמיםגליםשלוריאנטים

.קודמיםבגליםלעומתהאומיקרוןבגלמשמעותית

תסמונתבמניעתהתחסנותשלישירהמועילותעלמצביעיםהממצאים,החוקריםלטענת•
החיסוןשלהמיטיבהמההשפעהכתוצאההנראהככל,חיסוןפריצתשחווונעריםבילדים"פימס"

בלתידלקתיותתופעותשללהפחתהשמביאמה,ויעילותההחיסוניתהתגובהויסותעל
.בנגיףהדבקהבעקבותנשלטות

יום חמישי

,אומיקרוןבעידןגםבילדיםPIMSלתסמונתהסיכוןאתמשמעותיבאופןמפחיתההתחסנות
משכיחותלהפחיתעשוייםשהחיסוניםממחישכיחשובהמחקר;מדנמרקחדשמחקרפיעל

.")חיסוןפריצת"מקרי(בנגיףהידבקותהנמנעתלאכאשרגם,"קורונהפוסט"תופעות

בחןמדנמרקתצפיתימחקר
להתפתחותהסיכוןאת

")פימס("PIMSתסמונת
)0-17גילאי(ונעריםבילדים

.מחוסנים-לאלעומתמחוסנים
לאחדנחשבתPIMSתסמונת

המאוחריםמהסיבוכים
מחלתשלביותרהחמורים
בשל,ובנוערבילדיםהקורונה

בהם(מערכתייםרבנזקים
.גורמתהיאלהם)לבביים

מקרים של 1,000,000-מתוקנן ל(בילדים ונערים , Pimsהסיכון לפתח תסמונת 
.  פילוח למחוסנים לעומת לא מחוסנים ולפי וריאנטים–) ילדים מאומתים

https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2793024
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)המשך(

כיהדגיםהואשכן,בלבד"פימס"תסמונתשלמההקשרחורגיםזהמחקרשממצאיאפשר
לאהםכאשרגם,)שבהןביותרמהמזיקות("קורונהפוסט"תופעתדרמטיתמפחיתיםהחיסונים

.)חיסוןפריצותשלבמקריםגםכלומר(הדבקהמונעים

הסיכוןאתמפחיתהשהתחסנותהואאףשהראהב"מארהמחקרגםנזכירזהבהקשר
במקריכלומר(ההחלמהלאחר,גוףמערכותבמגווןרביםמאוחריםסיבוכיםשללהתפתחותם

וסיכון)65%-בהפחתה(לבבעיות:ביניהן–ונדבקחוסןשלאלמיבהשוואהוזאת,)חיסוןפריצת
נוספותבעיותשלשורהשללהתפתחותהסיכוןאתמפחיתהוכן)72%-בהפחתה(לסוכרת

מחוסניםלבלתיבהשוואה,ההחלמהלאחר)ועייפותעיכולבעיות,ראשכאבי,נשימהקשיי,דםקרישי(
.שנדבקו

גם,הקורונהמחלתשלמאוחריםסיבוכיםמפנימגןאפקטצפוילחיסוניםכימסתמן,לפיכך
.בנגיףהידבקותלמנועיכולתםנשחקהבו,האומיקרוןבעידן

יום חמישי

)המשך בעמוד הבא(

https://academic.oup.com/ofid/advance-article/doi/10.1093/ofid/ofac228/6582238?login=false&s=08
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BA.5התפשטותבשל,אירופהבמערבבעיקר,העולמיתבתחלואההעלייהנמשכת
)BA.4יותרפחותהובמידה(בעולם

עדכונים מהעולם

,BA.5הווריאנטהתפשטותבעקבותעלייהבמגמתממשיכההעולמיתהתחלואה
וככלב"ובארהאירופהמערבברובכעתמזוהההיא:BA.4וריאנטיותרפחותהובמידה
.אמריקהודרוםאוסטרליה,הודו,אירופהבמזרחגםהנראה

מצבאתמשקפותלאהמדווחותהמאומתיםמגמותהמדינותבמרביתכינציין
משתקפתנרחבתסמויהותחלואה,הנמוכיםהבדיקותהיקפיבשלהאמיתיהתחלואה

.לישראלבדומה,מדינותבמספרהחדשיםהקורונהאשפוזיבעליית

שלהחיוביותבאחוזטובהבצורהלראותניתןהעולמיתבתחלואההעלייהמגמתאת
:)ג"בנתבהבדיקותביטוללאחר(הנחיתהשלאחרהימים5-בנבדקואשר,לישראלהנכנסים

חמישייום 

שבועות6-7לאחרלשיאוהגיעהגל.BA.5שלהתחלואהמגלמובהקתדעיכהבפורטוגל
גללשיאישדומיםותמותהאשפוזיםלהיקפיוהביא,החדשהווריאנטהתפשטותמתחילת

.עודפתלתמותהואף,שםהאומיקרון

לאחריותרוארוךמשולבגלמתהווהמתפשטBA.5בהןמהמדינותבחלקכינציין
)BA.2.12.1הזןמתתגלשחוותה(ב"בארהכמו,שלוהזניםותתיBA.2-מגבוההתחלואה

.וספרד

https://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2022/06/20220622_Monitorizacao_COVID-19.pdf
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לצד,בתחלואהלעלייהבתגובהאירופהבמדינותרביעיתלמנההחיסוןזכאותהרחבת
בתעופהמתמשכתהקלותמגמתמולאלהקורונהמגבלותבתחוםמעורבתמגמה

עדכונים מהעולם

דוגמת  , מדינות אחרות

צרפת ואיטליה מאריכות  

מגבלות פנים כתגובה  

לעלייה בתחלואה תוך 

ניסיון למגר התפשטות אך 

,  בלי לפגוע בעונת התיירות

ומחייבות במסכות רק  

ומוסדות צ"בתחב

.טיפוליים/רפואיים

חיסוןלמדוכאי)2022ינואר(השנהבתחילתעודרביעיתמנהבמתןהחלוהמדינותמרבית

העלייההימשכותעם.הקרובלזמןהאוכלוסייהלכללרביעיחיסוןעלמלהצהירנמנעואולם

לקבוצותאפשרומדינותמספר,BA.4/5-ההתפשטותלאוראירופהבמערבבתחלואה

לכללהרביעיהחיסוןקבלתעלשהודיעה,ספרדביניהן.רביעיתבמנהלהתחסןנוספות

המעודכנותהחיסוןמנותלהיותעתידותהמנותכאשרבחיסוןהמאושרתהאוכלוסייה

מהחמרהוחששבתחלואההעלייהבעקבותמגיעהאישור.)חדשיםוריאנטיםמפניהמגנות(

.החורףמחלותבשילוב

חמישייום 

והיעדרשליליתבבדיקההמותניתבידודבתקופתפעיליםחוליםמחייבתאיטליה,כךעלנוסף

בשיטתהשימושמלבדבתעופהיותררחבותמגבלותנשקלות,בצרפת.בסיומהתסמינים

באשפוזיםעלייהלאור)לפיהכניסהמדיניותוקובעתתחלואהפ"עמדינותשמסווגת(הרמזור

יותרמקלהמדיניותמנהיגותהחודשמסוףאפריקהודרוםפינלנד,לעומתן.נמרץטיפולובחולי

הצגתביטולהיתרביןכוללתהמדיניות.תיירותלעודדובמטרהאפדימיולוגימצבעלבהתבסס

ומגבלות,)חריגיםלמעט(סגורבחללמסכותעטיית,שלילהבדיקה/מחלים/מחוסןתעודת

.התקהלות

טבלה המציגה את קבוצות ההתחסנות במנה רביעית במדינות 
תאריך , על פי תאריך התחלת החיסון למדוכאי חיסון, נבחרות

מרביתן מאפשרות  . התחלה לשאר האוכלוסייה וקבוצת הגיל
2022ומעלה החל מאפריל 60חיסון לגילאי 
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הדחףחיסוניהתאמתעלהמליצה,האמריקאיFDA-להמייעצתהמומחיםועדת
אומיקרוןלזני,לציבורהניתנים

עדכונים מהעולם

אתלעדכן)19:2(קולותברוב)28.06(המליצהFDA-להמייעצתהחיצוניתהמומחיםועדת

מזנילאחדגםשיותאמוכך,")בוסטר("דחףכמנתהניתניםהקורונהחיסוני

BA.1האומיקרוןלזןהמותאמיםשחיסוניםשהודגםלאחר,זאת.)1,2,3,4(האומיקרון

,BA.4/5לרבות,אומיקרוןממשפחתוריאנטיםלמולבהרבהמשופרתנוגדניתהגנהמייצרים

דומההמותאמיםהחיסוניםשלהבטיחותפרופילכיהודגם,בנוסף.המקורילחיסוןבהשוואה

פייזרחברת,הדיוניםבמהלך,בנוסף.)המקוריהזןעלהמבוססים(הרגיליםהחיסוניםשללזה

,החברהידיעלשפותח,מסוגוראשוןחיסוןשלמעבדהמניסויממצאיםלראשונההציגה

-ובפרט,אומיקרוןמשפחתזניכללמולרחבהנוגדניםתגובתהמייצרBA.4/5-להמותאם

.BA.4/5מולמיטביתתגובה

חמישייום 

אומיקרוןלזנימותאמיםדחףחיסוניכיעולה,בפניהםשהוצגומהנתוניםכיסברוהמומחים

גםישמרואך,העולמיתהתחלואהבתמונתהשולטיםאומיקרוןזנילמולרחבההגנהיקנו

שאליוהאומיקרוןזןסוגעלההחלטותכימסתמן.המקורילזןיותרהקרוביםזניםלמולהגנה

המקוריהחיסוןאתגםהמותאמתהדחףמנתתכלולהאםוכן)BA.1/4/5(החיסוןיותאם

בהתאם,בקרובFDA-הידיעלתתקבלנה)ולנטי-מונוחיסון(לאאו)ולנטי-ביחיסון(בתוכה

טעונההועדההמלצתכייודגש.ופייזרמודרנההחברותלהםשיציגומדעייםלממצאים

טרםוכי,)מחלותלבקרתהאמריקאיהמרכז(CDC-הושלFDA-השלסופייםאישורים

.בעולםנרחבבאופןזמיניםיהיואלומותאמיםחיסוניםמתיהתבהר

https://www.fda.gov/advisory-committees/advisory-committee-calendar/vaccines-and-related-biological-products-advisory-committee-june-28-2022-meeting-announcement#event-materials
https://www.statnews.com/2022/06/28/tracking-an-fda-advisory-panel-meeting-on-updating-covid-vaccines/
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/us-fda-advisers-meet-discuss-design-future-covid-vaccines-2022-06-28/
https://edition.cnn.com/2022/06/28/health/fda-advisers-vote-omicron-booster/index.html
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חולים במצב קשה

מצטבר-חולים במצב קשה 

חדשים-חולים במצב קשה 

*

נתוני היום האחרון הינם חלקיים* 

נתוני התחלואה בישראל–נספח 

)ממוצע שבועי(חודשיים אחרונים *שבועיים אחרונים

)ממוצע שבועי(חודשיים אחרונים *שבועיים אחרונים

חמישייום 

שינוי במספר  
המאושפזים במצב  
קשה בשבוע האחרון

שינוי במספר  
המאושפזים במצב  

קשה ביממה האחרונה

חולים קשים 
חדשים מאתמול

מספר מאושפזים
במצב קשה

116+
24+

שינוי ממוצע ליום + 17(
)בשבוע האחרון

67 313
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מאומתים חדשים

מספר בדיקות שבוצעו

אחוז בדיקות חיוביות

לא כולל בדיקות חוזרות של מחלימים

)ממוצע שבועי(חודשיים אחרונים אחרוניםשבועיים

חמישייום 

לא כולל בדיקות חוזרות של מחלימים

לא כולל מגן אבות
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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 
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