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מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה

2022, יולי14
ו תמוז  "ט

ב"תשפ

-https://datadashboard.health.gov.il/COVID-לצפייה בנתונים בזמן אמת . ייתכנו שינויים בנתונים לאור עדכונים במערכת, 23:59, 12.07.2022-מבוסס על נתונים הנכונים ל
19/genera

סימן ירידהב) BA.5בעיקר (גל התחלואה השישי : תמונת המצב בישראל

האחרוניםבשבועותירדההדבקהמקדם:שיאואתעברכנראהבישראלהשישיהתחלואהגל
אלפיםעשרתכמעטעלועומדמעטירדהשבועיהמאומתיםממוצע.1-למתחתמעטוערכו

לאורמהמדווחיותרנרחבתהתחלואהכילהעריךממשיכיםאנו,זאתלמרות.ביוםמאומתים
המאושפזיםבמספרהתייצבותתחילתניכרת,להיוםנכון.מוסדיותבדיקותשלנמוכההיקפים
הואביותרהגבוההקשיםהחוליםשיעורכאשר,)קריטיאוקשהבמצב419(קשהבמצב
.70גילמעלמחוסניםלאבקרב

גם,יותרפחותהובמידה(BA.5וריאנטשלהתפשטותוהואהשישילגלהעיקריהגורם,להבנתנו
ממקרי80%-מיותרעלעומדבישראלושיעורובעולםלהתפשטממשיךBA.4(.BA.5הווריאנט
ומחוסניםמחלימיםלהדביקזהווריאנטשליכולתוכימראותמעבדתיותאינדיקציות.ההדבקה

גבוההמוגנותלהפגיןממשיכיםומחוסניםשמחלימיםהגם,קודמיםלווריאנטיםביחסגבוהה
.הנוכחיבגלגםומוותקשהמתחלואה

,ההדבקהסבירותלצמצוםמוכריםצעדיםלנקוטלציבורמומלץהגבוהההדבקותהיקףנוכח
מסכותועטייתבהתקהלויותהשתתפותהפחתת,חלליםאוורור:הסיכוןאוכלוסייתעלבדגש

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

אתסייםמשנתייםיותרמעטלפנין"אמשהקיםבקורונהלמערכהוהידעהמידעמרכז
ולכולנו,הצלחהלמחליפינומאחלים.הבריאותמשרדלידיהמשימהאתומעבירתפקידו

.בריאותהמון

)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
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וריאנטים בעולם

חמישייום 

BA.5הווריאנטתפוצתבשיעורחדהעלייהניכרתהאחרוניםבשבועות,לישראלבדומה
.שלוהזניםותתיBA.2וריאנטחשבוןעל,בעולםרבותבמדינותBA.4פחותהובמידה

המשפיעותנוספותמוטציותנושאים,אומיקרוןזנילמשפחתהמשתייכיםאלווריאנטיםכייוזכר
.)BA.2-וBA.1זני(קודמיםאומיקרוןזנילעומתיתרוןלהםומקנותתכונותיהםעל

מחוסניםשלמנוגדניםרבהבמידהחומקיםהווריאנטיםכיעולהבמעבדהניטרולממחקרי
,שאתביתר,זאת.)BA.1)1,2,3,4ומחלימישלישיתבמנהמחוסניםכולל,ומחלימים

.קודמיםאומיקרוןלזניביחס

בסיכוןמצוייםלאומיקרוןשקדמומווריאנטיםמחלימיםכימעליםמהעולםונתוניםמחקרים
חדשמחקר,זאתעם.)קודמיםלווריאנטיםביחס(אלובווריאנטיםחוזרתלהדבקהמבעברגבוה

גבוההברמהמוגנים)BA.1/2(אומיקרוןשליותרמוקדמותמגרסאותמחלימיםכימצא)7(
,כןכמו.)BA.4/5(אלובווריאנטיםחוזרתהדבקהמפני)75-80%שליעילות(יחסית
והיאנשמרתאלומווריאנטיםקשהחוזרתתחלואהמפנימחלימיםשלשמוגנותםמסתמן
.)5()80%-כ(גבוהה

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

גםכייצוין.אלווריאנטיםידיעלהנגרמתקשהתחלואהבמניעת,80%-בכיעילהמנות
האומיקרוןבגלשדווחולאלושדומיםאשפוזיםשיעוריעלהםאףמצביעיםמפורטוגלנתונים

)BA.1(מעבדהמחקרכיזהבהקשריצוין.זובמדינההמקומי)באמצעותבאוגריםשנערך)8
BA.2וריאנטשללזודומהBA.4/5הווריאנטיםשלהאלימותמידתכיהראהאותנטייםנגיפים
קשהלמחלהגורמיםאינםBA.4/5כיהמעליםהאמיתייםהחייםנתוניעםשמתכתבבאופן
.אומיקרוןשליותרמוקדמותגרסאותלעומתיחסיבאופן

סיכוןקיים;העולמיתבתחלואהדומיננטייםלהיותממשיכיםבעולםBA.4/5וריאנטים
,אולם.ידםעל,אומיקרוןמחלימיכולל,ומחלימיםמחוסניםשללהדבקהמוגבר

אומיקרוןזנישללזודומהאלוווריאנטיםגורמיםלההמחלהחומרתכימסתמן
.קשהתחלואהמפניהגנהלהקנותממשיכהשהתחסנותוכןקודמים

)הבאבעמודהמשך(

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/10.1101/2022.07.11.22277448v1
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
https://www.researchsquare.com/article/rs-1820048/v1
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וריאנטים בעולם

חמישייום 

לאחרונהרוצף,רבותמוטציותהנושא,BA.2וריאנטשלהמשךדור–BA.2.75עדכון
נוספותמדינותובמספרבהודו

ביחסעצמואתהכפילשלוהריצופיםומספר,בהודולהתפשטממשיךBA.2.75וריאנט
ראשונהדוגמהזוהי.SPIKE-הבגןכולל,רבותמוטציותנושאהווריאנט.שעברלשבוע
גביעל-ההדבקהיכולתשלשיפור/שמירהתוךרבותמוטציותצבירתליכולת

שלדגימותיותרבהדרגהאותרו.)BA.2–זהבמקרה(האומיקרוןממשפחתוריאנטים
שוניםומאזוריםהעולםברחבישונותממדינותשלודגימות194אותרוכהועד,הווריאנט

אינדונזיה,)4(קנדה,)7(ב"ארה,)11(בריטניה,)156(בהודואותרהווריאנט,להיוםנכון.בהודו
עדייןניתןלא,להיוםנכון.)1(יפן,)1(זילנדניו,)2(אוסטרליה,)2(גרמניה,)2(נפאל,)4(

נמוכיםמספריםלאור,המחלהבחומרתאובתחלואהלהיקפיםהווריאנטביןלקשור
.בוצעושטרםמעבדהומחקרייחסיבאופןשלו
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BA.1

BA.2

BA.5

יותרפחותהובמידה(בעולםBA.5התפשטותבשלהעולמיתבתחלואההעלייהנמשכת
BA.4(המערביותהמדינותבכלכמעט)לנואיןשעליהןהמדינותבשארגםהנראהוככל
)אמיןמידע

עדכונים מהעולם

פחותהובמידה,BA.5הווריאנטהתפשטותבשלהעולמיתבתחלואההעלייהנמשכת
מגמותמוכרותלא,זהבשלב.היבשותבכללרבותבמדינותמזוההוהיא,BA.4וריאנטיותר

.זוהתפשטותבשלחריגותתמותה/קשהתחלואה

חמישייום 

בהיקפיםאך,באשפוזיםעלייהעםיחדבתחלואהעלייהניכרת,אירופהמדינותברוב
אתלחוותהראשונותהמדינות(אפריקהולדרוםלפורטוגלבהשוואהיחסיבאופןיותרנמוכים

.)האלוהתחלואהגלי

קורונה יומית למיליון אישתמותת-אוסטרליה 

וכןגבוההלתחלואהגרםBA.5עםיחדBA.2הווריאנטיםשלמשולבגל,באוסטרליה
שככלשפעתעונתבאוסטרליה,גבוההקורונהלתחלואהשבנוסףלצייןחשוב.לתמותה

אירופהמדינותכוננותעל(הנוספיםהתחלואהולמדדיהנשימתיתלתחלואהתורמתהנראה
.)הבאבעמודראו,קורונהתחלואתגלעםיחדשפעתלעונת
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ווריאנטיםשלהנוכחיהקורונהגלעלבהשתלטותעסוקותהמדינותשמרביתלמרות
4/5BA.,במקבליודוחקיםוהחורףהסתיוחודשילקראתגלמפנימזהיריםמומחים

רמתשלדעיכהשללתרחישמתייחסהחשש.מעכשיוכברלהיערךלהתחילההחלטות
וירוסביןשילובלצד,זאת.סגוריםבחלליםיותרתכופותהתקהלויותלצדכלליתמוגנות

עלולכזהבתרחיש.)משולבתחלואהגל(חדשיםוריאנטיםהופעתלביןהשפעת
רמתעלגםמצביעיםבעולםוירולוגים.בתמותהלעלייהשיביא,ח"בבתירבעומסלהיגרם
.המשולבהגללחומרתנוסףכגורםילדיםבקרבבעיקר,משפעתנמוכהמוגנות

חורף כולל גל משולב במדינות העולם-היערכות לקראת גל סתיו

עדכונים מהעולם

חודשמאזשפעתמקרישלשיאראתה,שלההמשולבהחורףגלבשיאשנמצאת,אוסטרליה
מרכזתבריטניהגם.ומעלה30לגילאי'החורףבוסטר'חיסוניזכאותאתוהרחיבה,מאי

כמו.)צעיריםגילאיםעלבדגש(מקיפהחיסוניםתכניתעםהמשולבבגללהילחםמאמצים
אביבבוסטרחיסונילמתןאפשרותושוקלתאומיקרוןמותאמיחיסוניםבפיתוחדוגלת,כן

קמפייניםלהובילמבקשות,למשלוספרדצרפת.ומעלה65לגילאיהשפעתחיסוניעםיחד
סיכוןקבוצותשלבמקרהנשקלתמסכותעטיית.המודעותולהעלאתהרביעיתהמנהלמתן

.ציבוריתותחבורה

https://www.health.gov.au/news/ahppc-statement-on-covid-19-winter-update-and-ongoing-health-protection-measures-to-support-our-community
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/02/uk-scientists-warn-of-urgent-need-for-action-on-vaccines-to-head-off-autumn-covid-wave
https://www.thelocal.fr/20220620/french-health-authority-recommends-second-covid-booster-shot-campaign/
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/la-falta-de-personal-para-frenar-la-septima-ola-covid-preocupa-al-sns-9327?fbclid=IwAR0b7bAJ6TCjGi4GlSbTugwhx7yT16I_GbSjPICxWZOJDcBcC2wq3je9q1c
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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

35+
4+

שינוי ממוצע ליום + 5(
)בשבוע האחרון

72 419
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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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