
,מהאקדמיהבמומחיםונעזראמ״ןמקצינימורכבהגוף.הבריאותמשרדתחתהפועלהשליטהממרכזחלקכיוםוהינו,אמ״ןידיעלשהוקםגוףהואוהידעהמידעמרכז
.הבריאותמשרדבאתרהמידעמרכזלמסמכיקישור.הנגיףנגדבמערכהרלוונטיידעההחלטותמקבליבפנילהביאכדי,ועודאפידמיולוגים,רופאים

תמונת מצב עיתית
מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה

2022, יולי7
תמוז  ' ח

ב"תשפ

-https://datadashboard.health.gov.il/COVID-לצפייה בנתונים בזמן אמת . ייתכנו שינויים בנתונים לאור עדכונים במערכת, 23:59, 05.07.2022-מבוסס על נתונים הנכונים ל
19/genera

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

ירדאמנםהדבקהמקדם.לעלותממשיכהבישראלהתחלואה:בישראלהשישיהתחלואהגל
השבועיהמאומתיםוממוצע1-ממעטגבוהלהיותממשיךערכואולם,האחרוניםבשבועותבמעט

.הגילקבוצותבכלמזוההבתחלואההעלייה.אלפיםלעשרתמעלעלכברעומד-לעלותממשיך
זהרקעעל.הצעיריםבגילאיםבמיוחד–המוסדיותבבדיקותלמדינמוכיםבדיקותהיקפילמרות,זאת
קבוצותבכללמזוהההעלייה,כןכמו.מהמדווחיותרנרחבתהתחלואהכילהעריךממשיכיםאנו

.אומיקרוןמגלמחלימיםאףובתוכם,מחלימיםבקרבכולל,החיסוניות

אוקשהבמצבמאושפזים400כמעטעם,קשהבמצבהמאושפזיםבמספרגםהעלייהנמשכת
הפחותלכללהימשךצפויהולהערכתנו,הכלליתבתחלואהעלייהלאחרמגיעהשכזועלייה.קריטי
.)החולףבשבועבהדבקההעלייההמשךנוכח(הקרובבשבוע

פחותהובמידה(BA.5וריאנטשלהתפשטותוהואבתחלואהלעלייההעיקריהגורם,להבנתנו
80%-מיותרעלעומדבישראלושיעורובעולםלהתפשטממשיךBA.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
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וריאנטים בעולם

חמישייום 

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.

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

.קשהתחלואהמפניהגנהלהקנותממשיכהשהתחסנותוכןקודמיםאומיקרון

BA.2.75–וריאנטשלהמשךדורBA.2,בהודולאחרונהרוצף,רבותמוטציותהנושא
נוספותמדינותובמספר

נושאהוא.מאיחודשבסוףבהודופורסמהBA.2.75ווריאנטשלביותרהמוקדמתהדגימה
רבותמוטציותצבירתליכולתראשונהדוגמהזוהי.SPIKEהבגןכולל,רבותמוטציות

האומיקרוןממשפחתוריאנטיםגביעל-ההדבקהיכולתשלשיפור/שמירהתוך
94אותרוכהועד,הווריאנטשלדגימותיותרבהדרגהאותרויוניבחודש.)BA.2–זהבמקרה(

אותרהווריאנט,להיוםנכון.בהודושוניםומאזוריםהעולםברחבישונותממדינותשלודגימות
ב"וארה,)1(יפן,)2(גרמניה,)3(קנדה,)6(בריטניה,)2(זילנדניו,)1(אוסטרליה,)77(בהודו

וריאנטלביןבינוהדינמיקהתתפתחכיצדלבררמנתעלזהוריאנטאחרעוקביםמדענים.)1(
BA.5בעולםההדבקותגלאתכעתהמחולל.

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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יותרפחותהובמידה(בעולםBA.5התפשטותבשלהעולמיתבתחלואההעלייהנמשכת
BA.4(;

עדכונים מהעולם

,BA.5הווריאנטהתפשטותבעקבותעלייהבמגמתממשיכההעולמיתהתחלואה
,אירופהמערבמדינותשלמוחלטברובניכרגל:BA.4וריאנטיותרפחותהובמידה

משולבגלמתהווהאמריקהודרוםאוסטרליה,ספרד,ב"בארה.אירופהבמזרחגםנ"וככה
.)BA.2.12.1כמו(שלוהזניםותתיBA.2-מגבוההתחלואהלאחריותרוארוך

מצבאתמשקפותלאהמדווחותהמאומתיםמגמותהמדינותבמרביתכייוזכר
משתקפתנרחבתסמויהותחלואה,הנמוכיםהבדיקותהיקפיבשלהאמיתיהתחלואה

.לישראלבדומה,מדינותבמספרהחדשיםהקורונהאשפוזיבעליית

חמישייום 

זמניםבסמיכותתחלואהגליחוו)BA.5גלהחלבה(אפריקהבדרוםהגובלותהמדינותמרבית
במאומתיםעלייההאחרוניםבשבועותרקמדווחיםבבוטסואנה,זאתעם.אליה

.מקורונההיומיתובתמותה

BA.5וריאנטשלמהתפשטותהיאאףנובעתהמאוחרתהעלייההאםברורלאזהבשלב
.)חדשוריאנט,לחומרא(אחרתסיבהבשלאו,במדינה

גל  
BA.1

גל  
BA.5

חריגת  
נתונים
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עדכונים מהעולם

חמישייום 

)לפורטוגלשני(במדינהBA.4\5התפשטותאתהמנתח)24/6(בבריטניהשפורסםראשוןח"דו
:ממצאיםמספרמעלה

-וBA.4פניעלBA.5שלמשמעותיגידוליתרוןמאששבאנגליהריצופיםבסיסעלמודל
BA.2.12.1.אפרילסוףמאזלהתאשפזמאומתיםבסיכוןמסוימתעלייהניכרת,כןכמו

.BA.1בתקופתלהתאשפזלסיכוןהדומה,)באוכלוסייהתקופתייםתחלואהסקריבסיסעל(
.במדינהBA.4\5שלהתפשטותםתחילתאתתואמתזועלייה

שנגרמתיותרגבוההמחלהלחומרתזהבשלבברורתימוכיןאיןכיצוייןח"בדו
החיסוניתמהדעיכהנובעתלאשפוזבסיכוןהעלייההאםברורולא,אלומווריאנטים

מחוסניםשלהן(החדשיםהווריאנטיםשלהמשופרתהמוגנותמעקיפתאובאוכלוסייה
.שניהםשלמשילובאו,)מחלימיםשלוהן

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1085404/Technical-Briefing-43.pdf
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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

חולים קשים 
חדשים מאתמול

מספר מאושפזים
במצב קשה

71+ 61 384
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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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