
 

 

 

 

 
 

 (SARS-Cov-2) נגיף הקורונה של התפשטות ה ןבאופצפי לעונתיות 

 COVID-19-והתחלואה ב

 
Collective Impact: Covid19Academia IL  תשתית אקדמית ייחודית המשותפת לכלל אוניברסיטאות המחקר בישראל אהי. 

 קבלת החלטות מושכלות לאור ערכים של שקיפותהמאפשרת מדיניות תשתית מחקרית אמינה המטרתה להעניק לקובעי 
 ואחריות ציבורית.

ניירות עמדה בתחומים העוסקים בהיבטים של מגפת הקורונה ושל  ותבמסגרת זו, קבוצות רב תחומיות של חוקרים מפיק
 בהווה ובעתיד. על החברה ועל הכלכלההשלכותיה 

בשיתוף פעולה עם גופים ציבוריים ועם העומדים בראשם ופועל הוא עובד  .חברות וחברי סגל בישראל אלףהמיזם כולל למעלה מ
 הצעירה הישראלית.  תחת המטרייה של ועד ראשי האוניברסיטאות והאקדמיה

 

 Academia IL Collective Impact: Covid19 - ידע בשירות החברה 
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 במסגרת המיזםתחומי שהתאגד -מסמך זה הוא פרי עבודתם של צוות מומחים בין

 Academia.il Collective Impact COVID-19 

 
 השירות המטאורולוגימנהל , ניר סתיו

ביה"ס  המרכז הרפואי שיבא, תל השומר; , פיזיולוג סביבתי, מכון הלר למחקר רפואי,פרופ' יורם אפשטיין
 אביב-אוניברסיטת תלהפקולטה לרפואה, לבריאות הציבור, 

 חוקרת מטאורולוגיה וקלימטולוגיה, המכון הביולוגי ד"ר סיגלית ברקוביץ,
, ראש המרכז לשפה, לוגיקה וקוגניציה, האוניברסיטה העברית בירושלים , חבר אשר סיגל-פרופ' אליצור בר

 Academia.il Collective Impact COVID-19: מיזםהבוועדת ההיגוי של 
תעסוקתית, ראש בית הספר לבריאות הציבור, , בריאות הציבור, מנהל רפואי ורפואה פרופ' מנפרד גרין
 אוניברסיטת חיפה 

 אביב -, אפידמיולוג, מחלקה לגיאוגרפיה, אוניברסיטת תלפרופ' מיכה הופ
 Academia.il Collective Impact COVID-19 : מנהלת המיזם רחלי ורשבסקי,

 אגף אקלים, השירות המטאורולוגי ד"ר נועם חלפון,
 לוגיוקלימטולוגיה סטטיסטית, השירות המטאורמנהל תחום יצחק יוסף, 
 תוח מערכות חיזוי, השירות המטאורולוגיי, מנהל אגף מחקר ופד"ר יואב לוי

 אביב-קלימטולוגית, החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, אוניברסיטת תל פרופ' הדס סערוני,
 מנהל אגף אקלים, השירות המטאורולוגי אבנר פורשפן,

 תחום שירותים אקלימיים, השירות המטאורולוגי, מנהל ד"ר עמוס פורת
 , קלימטולוגית, ראש החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה, אוניברסיטת חיפהפרופ' שלומית פז

 - Academia IL מיזםהאביב, חברה בוועדת ההיגוי של -מדעי המחשב, אוניברסיטת תל פרופ' מיכל פלדמן,
Collective Impact 

  סטטיסטיקה, המחלקה לבריאות הציבור, אוניברסיטת בן גוריוןביו פרופ' מיכאל פרינגר, 
-, אפידמיולוג וסטטיסטיקאית, החוג לאפידמיולוגיה, ביה"ס לבריאות הציבור, אוניברסיטת תלפרופ' חוה פרץ

 .אביב
 הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות מנהלת המרכז פרופ' ליטל קינן בוקר,

 ראש תחום סטטיסטיקה של בריאות ותנועה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נעמה רותם,
 ., המכון הביולוגי, ופרופ' עמית האוניברסיטה העברית בירושליםאדלשטיין-פרופ' דוריטה רוסטקייר

 אוניברסיטת תל אביב ,, סטטיסטיקהפרופ' דוד שטיינברג
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 תקציר המסמך ומסקנות ראשוניות
 

 ?בישראל לצפות לעונתיות בתחלואה מנגיף הקורונההאם אפשר 
מתוך השוואה  COVID-19-חלואה בועל הת )SARS-Cov-2(גיף נתנהגות המה ניתן ללמוד על ה

למחלות נגיפתיות אחרות הפוגעות בדרכי הנשימה ומתוך ניתוח של התפשטות המגפה הנוכחית 
 בעולם לאור נתוני אקלים?

 

נשימתיים חשובה לבריאות הציבור לשם מיתון נטל התחלואה והתמותה. הבנת העונתיות של זיהומים 
בימי שגרה ההבנה הזאת מאפשרת להאריך את הזמן העומד לייצור חיסונים. היא מסייעת בבחירת 
העיתוי המתאים לפעול לשיפור עמידות המארח בעזרת התערבות תרופתית או בעזרת אמצעים 

הנכון ליצירת שינויים בסביבה המביאים להפחתת שרידות  אחרים. כמו כן אפשר להבין מה העיתוי
 .הנגיף ועוד

צוות רב תחומי, הכולל חוקרים מהאקדמיה ומהמיגזר הציבורי, פעל בחודשיים לאור חשיבות הנושא, 
לענות על  יעוישיסלגבש תובנות  כדי   Academia IL Collective Impact במסגרת האחרונים

, חוקרי סטטיסטיקאים לבריאות הציבור, מומחים, אפידמיולוגיםפעלו יחד  בצוות. האלהשאלות ה
השירות מהמכון הביולוגי ומ ,משרד הבריאותחוקרים מ"ס, בלמ הציבורי השירות עובדי, אקלים

 תחומית רב מתודולוגיהגיבש  הצוות. לצד מגוון חוקרים מצוות ההיגוי של המיזם המטאורולוגי
  .הליכים משלימיםעם הנושא בכמה ת שהתמודדה

 תנאישל  ההשפעההנגיף ודרכי התפשטותו, בדגש על  על ומוסכם רלוונטי מידע בסיס יצירת •
 .  אקלים

מחלות נגיפתיות אחרות הפוגעות  של בעולם ההגירה ניתוח –אפידמיולוגי  השוואתי מבט •
 המחקרית.  בספרותשמופיע  כפיבשנים האחרונות  בדרכי הנשימה

של  האחרונות שנים 10-ב בארץ הקשה התחלואה אודותעל  סטטיסטיים בנתונים שימוש •
 . עם מאפיינים דומים מחלות נגיפתיות אחרות

בעולם לפי נתוני תחלואה ואזורי אקלים: על בסיס  coivd-19-ת המחלשל התפשטות  ניתוח •
 מידע מטאורולוגי ונתוני תחלואה שנאספו ממקורות שונים. 

 .  כה עד המחלה התפשטותעל  ספרותה סקירת •
 

-SARSלהעריך האם אפשר לצפות לעונתיות בתחלואה מנגיף הקורונה ( , אפוא,המסמך שלפנינו נועד
Cov-2 במילים אחרות, האם יש תנאי מזג אוויר  שקיים בהם סיכוי גבוה יותר להפצת הנגיף .(

, והאם יש תנאי אטמוספרה מסוימים שעשויים להחליש את התפשטותו ואת COVID-19-ולתחלואה ב
חומרת המחלות הבאות בעקבותיו. וכן האם תנאי מזג האוויר בישראל בחודשים הקרובים עשויים 

 המסמך מרכז מידע על השאלות הללו:לאור זאת, להשפיע על התפשטות התחלואה מנגיף הקורונה. 
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 י מזג האוויר עשויים להשפיע על התפשטותו?כיצד מועבר הנגיף וכיצד תנא )1
מהי ההתנהגות העונתית של מחלות נגיפיות אחרות הקרובות לקורונה הפוגעות בדרכי  )2

 הנשימה? 
 באיזו מידה תנאי מזג האוויר בעולם ייתכן שהשפיעו על האופן שבו נגיף הקורונה התפשט? )3
להיות קשורים להתפשטות מהירה באיזו מידה תנאי מזג האוויר בארץ בעונות השונות עשויים  )4

 או איטית של הנגיף?
  
 מתבסס על סוגי המידע האלה: המסמך

מידע ישיר על הנגיף ועל התחלואה: מחקרים על נגיף הקורונה עצמו ועל התפשטות המגפה  )1
 הנוכחית בעולם.

מידע אנאלוגי על תחלואה: מחקרים על התפשטות של תחלואה מנגיפים אחרים בעלי  )2
 נשימתיים.תסמינים 

 .נגיףמתפשט המידע מטאורולוגי: נתוני אקלים בישראל אל מול תנאי האטמוספרה שבהם  )3
 

 מחקר, לצדניסוח השאלות ובמהלך תהליך איסוף הנתונים וגיבוש התובנות התבהרו גם גבולות ה עם
בנקודת הזמן הנוכחית המידע המדעי  . משמעית וחד מבוססת תחזיתשל המחקר לבסס  מגבלותה

מוגבל ומאפשר רק להצביע על סיכונים אפשריים במצבי מזג אוויר שונים, אך הוא אינו מספק תשובות 
 מוחלטות לשאלות שפורטו לעיל, בשל מספר סיבות:

הגורמים האחראים להתפשטות של המגפה הם רבים. הם תלויים בדרכי ההתמודדות של  •
יחסים בין הגורמים האלה מורכבים מאוד. למדע אין תשובות מוחלטות המדינות השונות, וה

 אפילו על התפשטות של מגפות הנחקרות כבר עשרות שנים.
 אנחנו מצויים עדיין בשלבים הראשונים של מגפת הקורונה. •

 .עוד לא היה סבב שלם של עונות 
 תונים המידע הנאסף בעולם על אודות מקרי ההדבקה אינו אחיד (רמת מהימנות הנ

מהארצות אינה אחידה, ואף במדינות אמינות קיימים הבדלים בשיטות של איסוף 
 הנתונים והצגתם).

  חוקרים ממהרים להציג מחקרים ראשוניים; אין אפשרות לתקפם ולכן אמינותם עלולה
 להיות נמוכה.

 
על ניתוח לאור העובדה שהצוות שגובש פועל באופן בלתי תלוי ומחויב לשיטות המדעיות המתבססות 

בשלב צביע על שאלות שהוא מ, ושל נתונים אמינים,  המסמך הזה מציין גם ספקות וסימני שאלה
 ולחקור אותן.  , וממילא הצוות מתכוון להמשיךמשמעית-חד ותאין עליהן תשובהזה עדיין 
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 מסקנות ראשוניות: 
 

תפרצות מגפת עונתיות לבין הין ב קשר ייםאפשרות שקהתכונן ברצינות לעל קובעי המדיניות ל
יש סיבות טובות לחשוש מהתפרצות נרחבת ומשמעותית של המגפה  .והתפשטותה הקורונה
 . בחודשי הסתיו והחורףבישראל 

 לאור העבודה שהתמותה בישראל עולה באופן ניכר בכל שנה במשך חודשי חורף, קיים חשש
 מההשלכות של עלייה משמעותית בתמותה בחודשי החורף בגלל הקורונה.  רציני

 
  , בין השאר בתחומים האלה:לאור הדברים הללו חשוב שמדינת ישראל תיערך בהתאם

מערכת הבריאות לאפשרות של התמודדות עם מגפה חמורה יותר מזו שחווינו הכנת  •
 .ראשונים של המגפה העולמיתבחודשים ה

גודל   בסדרנוספת שלכות הכלכליות שתהיינה אם תתפרץ מגפה לה היערכות מראש •
 בחודש החורף.משמעותי 

 התחלואה למנוע הדבקה בחודשי הסתיו והחורף, הואיל וייתכן שגם בהםבנייה של מערך  •
 לפיכך בחודשים אלה נידרש להקפיד עוד יותר על אמצעי הגנה. קשה יותר. תהיה

ואנחנו עשויים להתמודד בחורף עם המשך  לאוכלוסיות בסיכון מוגבר, הואיל דאגה •
 תחלואה, ואף עם ממדי תחלואה גבוהים יותר.

 
מנגיפים אחרים בעלי  החודשים העיקריים של התחלואה החורפיתבעניין זה ראוי לציין ש

דצמבר עד פברואר, אך לעיתים התחלואה המוגברת מתחילה מהם בדרך כלל  תסמינים נשימתיים
 לכן.דם וק

תר כבר לציין שתנאי האקלים בקיץ לא יעצרו את ההתפשטות של הנגיף והמחלה לצד זה, למו
 הכרוכה בו.

 
 : המרכזיות העולות מהמחקר המפורט להלן תובנותסיכום ה

נכון להבחין בין השלב האנדמי לשלב הפנדמי. השלב האנדמי הוא השלב שמחלה נוכחת באזור מוגדר 
 הוא השלב שבו המחלה מפושטת באופן גלובלי.   או בקרב אוכלוסייה מסוימת. השלב הפנדמי

 
מתוך השוואה למחלות נגיפתיות אחרות הפוגעות בדרכי הנשימה  אפשר להצביע על כך שבשלב 
האנדמי קיימת עונתיות הגורמת להופעת התחלואה. בניתוח סדרות עתיות נמצא שעיתוי שיא 

ר בחצי הכדור הצפוני. ככל שעולים התחלואה בשפעת קשור בקו הרוחב של המיקום הגאוגרפי, בעיק
 .בקו הרוחב שיא התחלואה מופיע מאוחר יותר

בישראל עונתיות השפעת מושפעת בעיקר מתנאי הלחות המוחלטת (הקשורה בטמפרטורה ובלחות 
ולכן בחורף התחלואה גבוהה. על פי נתוני המרכז , היחסית) המווסתים את יכולת ההדבקה של הנגיף
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וכי  ,פברואר-ניתן לראות כי שיא התחלואה בשפעת הוא בחודשי החורף ינואר ,הלאומי לבקרת מחלות
עיתוי השיא וגובהו שונים מעט בכל שנה. כמו כן, לא נמצא הבדל בדפוס העונתיות באותה שנה בין 

 ערים שונות.
בשלב הפנדמי, לעומת זאת, אפשר לצפות לחוסר רגישות עד רגישות מתונה לגורמי האקלים. הגורם 

 מיננטי בשלבי התפשטות המחלה ומועד חזרת התחלואה הוא מידת החיסון של התושבים. הדו
ככלל, החוקרים מציינים שגורמי האקלים הם רק חלק קטן ממספר רב של משתנים הגורמים 
לתחלואה, וששינוי הטמפרטורה והלחות אינו מבטל את התחלואה אלא משנה את הסיכוי 

 לתחלואה. 
 

האופן שבו התפשטה המגפה עד כשאנחנו עדיין בעיצומו של השלב הפנדמי,  ם כעת,נתוניהעל פי 
כה תואם לאפשרות שהסיכוי להתפרצות של מגפה גבוה יותר באקלים קר, אך לא ניתן לקבוע בוודאות 

 שזה אכן גורם סיכון משמעותי.
תן לזהות לא ני ל פי סקירת הספרות וההשוואה הבינלאומית של התפשטות הנגיף עד כה,עזאת,  עם

 הבדל מרחבי בדפוסי ההתפשטות של המגיפה ואף לא ניתן לזהות דפוס עונתי ברור.
האופן שבו התפשטה המגפה בחודשים האחרונים, לצד ניסויי מעבדה על שרידות הנגיף 
בטמפרטורות גבוהות והתפשטות המגפה במדינות חמות בחודשים האחרונים מאפשרים לקבוע 

רצוי יהיה לשוב ולבחון את הנושא  חם אינו מונע התפשטות של המגפה. בוודאות גבוהה שמזג אוויר
 בחודש ספטמבר, לאחר תקופת חורף משמעותית בחצי הדרומי של כדור הארץ.

ות הנגיף על משטחים סגולה בתקופת הקיץ מקטינה את שריד-עליה בקרינה העלש למרותכמו כן, 
לשרוד יום שלם, כך שאפילו מזג אוויר חם במיוחד מעלות צלזיוס הנגיף עשוי  37-ב ,חשופים לשמש

 אינו מונע הדבקה.
 .לפיכך, כל עוד אין חיסון, נכון גם בתקופת הקיץ לנקוט באמצעי מגן לצמצום התפשטות התחלואה

) contactהעברה ממגע ( זיהום נגיפי בדרכי הנשימה יכול להתפשט באחת משלוש הדרכים האלה:
טיפות ממערכת הנשימה  –) dropletsעליהם. העברה טיפתית (מגע במשטחים שהנגיף נמצא  –

הנושאות את הנגיף מועברות דרך שיעול, עיטוש או דיבור ובאות במגע עם רירית חשופה כדוגמת 
 כניסה של ארסס  הנושא את הנגיף לדרכי הנשימה. –) airborneהעברה מרסס (; עיניים, אף ופה

הקורונה מועברת בעיקר בהדבקה טיפתית, ולכן הגורם העיקרי ביעילות  על פי המידע כעת,
 ההדבקה הוא הצטופפות חברתית ואמצעי הגנה משמעותי הוא מסכות הפנים.
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 הראשוניות המסקנות על המתבססות בישראל ותחלואה התפשטות המשך לגבי השערות
 : כה עד שנאסף מהמידע

בהנחה שרמת החיסון באוכלוסייה בחורף הקרוב תישאר נמוכה, ושהתלות בטמפרטורה  .1
ובלחות תתאים לתלות שנמצאה בשלב הפנדמי הראשוני, שנצפתה בחודש אפריל, אזי, 

 .בהתבסס על נתוני האקלים, בחודשי החורף קיים סיכוי גבוה יותר לתחלואה משמעותית
תר במקומות הגבוהים ובאזור צפון הנגב, ולכן אולי למרות שתנאי האקלים בחורף קיצוניים יו .2

מסוכנים יותר לתחלואה, סביר להניח כי כל עוד לא תהיה הגבלת תנועה בין הישובים, 
 התפרצות מחודשת בתקופת החורף תתרחש בו זמנית בכל האזורים.

 אמצעי מיגון.  ועלולהקפיד על ריחוק חברתי  יךלהמש צריך בקיץ גם .3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

8 
 

 על התפשטות הקורונהתנאי מזג האוויר השפעת מנגנונים אפשריים ל א.
 

 דרכי ההתפשטות של הנגיף
 
 : )75( האלה דרכיםההנשימה יכול להתפשט באחת משלוש בדרכי הום נגיפי יז

 . עליהם נמצאשהנגיף מגע במשטחים  –) contactהעברה ממגע ( )1
מועברות דרך  הנושאות את הנגיףטיפות ממערכת הנשימה – (droplets) העברה טיפתית )2

 .ובאות במגע עם רירית חשופה כדוגמת עיניים, אף ופה שיעול, עיטוש או דיבור
 .לדרכי הנשימה הנושא את הנגיף 1כניסה של ארסס – )airborne( העברה מרסס )3

 
מסוימים שעות רבות ואפילו על משטחים , רסס במשך זמן רבבהנגיף עשוי לשרוד על גבי משטח או 

בתכונות כיוון שהוא תלוי אבל ריכוזו יורד במידה ניכרת (אקספוננציאלית) עם הזמן . ימים רבים
, אף )49(הוא גם גורם למחלות (וירולנטי) (ויאבילי)תנאי הסביבה. כל עוד הנגיף מתקיים בהמשטח ו

 שככל הנראה צריך עומס ויראלי מסוים כדי להידבק.
 

 
ביעילות  הגורם העיקריולכן  2,ככל הנראה הקורונה מועברת בעיקר בהדבקה טיפתיתחשוב לזכור: 

 .ואמצעי הגנה משמעותי הוא מסכות הפנים א הצטופפות חברתיתוההדבקה ה
 

 בתנאי מזג אוויר שונים שרידות הנגיף
 

הסביבה המשפיעים באופן כללי שרידות של נגיף תלויה בגורמים המבניים של המעטפת שלו ובגורמי 
על טיפת הנוזל הנושא את הנגיף. הבסיס המבני לעמידות הנגיף הוא בעל חשיבות מיוחדת מכיוון 

טמפרטורה ולחות משפיעות על  3שנגיפים מגיבים באופן שונה לגורמי סביבה כמו טמפרטורה ולחות.
הנמצאים על  זמינות הנגיפים הואיל והם משנים את תכונות השומנים בממברנה ואת החלבונים

 מעטפת הנגיף. 
הטמפרטורה והלחות משפיעות על תכונות המעטפת החיצונית של הנגיף ובכך משפיעות על  •

אקלים קר ויבש (לחות מוחלטת נמוכה) תורם לשמירת המעטפת השומנית החיצונית  –שרידותו 
ולח (לחות של הנגיף לאורך זמן ומשמר את יכולת ההדבקה שלו (וירולנטיות) ברסס. באקלים חם 

 .)29, 28, 14( מוחלטת גבוהה) נמנעת התייבשות מעטפת הנגיף
                                              

מיקרוני) המרחף באוויר. טיפונות רסס קטנות ומזוהמות נפלטות -) הוא חלקיק זעיר (תתAerosolארסס (אירוסול,  1
בעת שיעול. הן מתאדות בחלל האוויר ועשויות להפוך לארסס המכיל את הנגיף ויכול לשהות בחלל החדר שעות רבות. 

להפחתה בעזרת שימוש אפשר להפחית הדבקה במגע בעזרת שימוש בכפפות ובחיטוי. הדבקה טיפתית ניתנת 
מיקרונים מרחפים קשה יותר לבלימה וטווח ההשפעה -במסכות ושמירת מרחק. ואילו הדבקה באמצעות חלקיקים תת

 שלה גדול יותר.
 Cov-SARS-2 ל דומיםזמן זו. מחד, ידוע כי נגיפים לגבי העברה באמצעות ארסס, אין תמימות דעים מדעית בנקודת  2

החדש מתפשט באופן  הנגיףבצורה זו, מאידך, עדיין לא נמצא "אקדח מעשן" המראה באופן מובהק כי  מועברים
     .)82, 81, 80 ,75( זה מסוג מנגנוןאפקטיבי באמצעות 

מבחינים בין לחות מוחלטת (כמות אדי המים באוויר) לבין לחות יחסית (היחס בין כמות האדים שבאוויר לבין כמות  3
 בטמפרטורה זו במצב של רוויה).ית האפשרהאדים 
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הלחות היחסית בסביבה משפיעה על ריכוז המומסים בטיפות הריר הנושאות את הנגיף. בלחות  •
~), ריכוז המומסים בטיפת הליחה היוצאת מדרכי הנשימה הוא 100%(קרובה ל יחסית גבוהה 

~) נידוף 50% -נשמרת. בלחות יחסית נמוכה יותר (מתחת ל ,ככל הנראה ,הנגיףשרידות פיזיולוגי ו
יחסית הנוזל מהטיפה גורם לעליה בריכוז המומסים (בעיקר מלח) שעשוי לפגוע בנגיף. בתנאי לחות 

~) המלחים המומסים מתגבשים וכמעט כל המים בטיפה מתנדפים. לכן, 50% -נמוכים (מתחת ל
יש כאן מעין עקומת רת עקב הריכוז הגבוה של חלבונים בטיפה (ככל הנראה, שרידות הנגיף נשמ

רידות הנגיף נשמרת. בתנאי לחות בינוניים הוא יותר פגיע שפעמון. בלחות גבוהה ובלחות נמוכה 
 ולכן פחות מדבק).

לחות יחסית, בעוד שנגיפי הקיץ מתייצבים בלחות יחסית  50%-20%-נגיפי החורף מתייצבים ב •
 .(57) 80%גבוהה מ 

המדידות בתנאי מעבדה אינן קלות לביצוע ואינן חוזרות על עצמן בהכרח באותו האופן בתנאים  •
    .(59 ,58) בתנאים אלה נגיףאמיתיים ולכן יש צורך לאמת את פעילות ה

מראות שהעלאת הטמפרטורה מקצרת  את זמן החיים של נגיף הקורונה.  מדידות בתא אירוסולים •
 5-מעלות צלזיוס. זמן הפעילות מתקצר ל 37הנגיף אינו שורד למעלה מיום בטמפרטורת אוויר של  

   . )59,49( מעלות צלזיוס 70-דקות ב
 ) מקטינה במהירות את זמן החיים של הנגיף מחוץ לגוף. UVסגולה (-קרינה על •
 
 

 )airborneהשפעת תנאי מזג האוויר על העברה ברסס (
 

בבואן במגע עם  .הן גדולות יחסיתוטיפות הליחה היוצאות מדרכי הנשימה נושאות את הנגיף  •
 הסביבה החיצונית הן מצטמצמות במהרה בהתאם ללחות. 

 הנושא את הנגיף ההלחות חשובה בהעברת המחלה משום השפעתה על גודל חלקיק הנשימ •
ככל שהלחות גבוהה יותר, הטיפות הנפלטות מדרכי הנשימה מתנדפות לאט יותר, הן  .)60(

 גדולות יותר ושוקעות מהר יותר. 
. הרסס ובזמן הריחוף שלהם באוויר טיפונות בהתפלגות גדליחשיבות גבוהה  ללחות היחסית •

 גבוהה של מקרון להתנדף בלחות יחסית 100 לטיפונת בקוטרשניות  100מ נדרשות למעלה 
. )26( שניות 2 -מתנדפת תוך פחות מ הטיפונת ,35% נמוכה, של , בעוד שבלחות יחסית95%

) airborneלכן העברת הנגיף ברסס (. כאשר יש התנדפות של הטיפה היא הופכת לרסס
דרכי בלחות גבוהה  ,לעומת זאת. עשויה להיות גדולה יותר בלחות נמוכה מאשר בלחות גבוהה

  4.טיפותאו ב העברה במגעהמרכזיות יהיו בההפצה 
 

 מזג האוויר החיצוני ותנאי הסביבה בתוך מבנים
) indoorsהלחות היחסית בתוך מבנה (גורמת לכך ש )או חימום(קירור הפעלת מערכות מיזוג  •

. בפרט, בעונת החורף כאשר מופעל סביבה החיצוניתה זהה ללחות היחסית השוררת באינ

                                              
 .2ראו הע'  –העברת קורונה בארסס  4
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לעומת זאת, הלחות  5.היחסית בתוך מבנה נמוכה באופן ניכר מזו השוררת בחוץחימום, הלחות 
מערכות החימום והמיזוג . )62, 61( המוחלטת (כמות אדי המים בפועל באוויר) דומה לזו שבחוץ

מחקרים לפיכך, דואגות לשמור את הטמפרטורה בתוך המבנה בטווח קבוע ונוח לאדם. 
בתוך מבנה נגיפים נשימתיים פיע על התפשטות מצביעים על כך שגורם הסביבה המש

)indoors76,77( ) הוא הלחות המוחלטת(.  
, המחומם תגרום ללחות יחסית נמוכה בתוך המבנה בסביבה החיצוניתלחות מוחלטת נמוכה  •

 . ולהיפך
מושפעת מאופן ערבול האוויר במבנים: ספיקות ומבנה מערכת מיזוג  לטיפונותהחשיפה  •

ללא ערבוב מהיר בחדר.  הטיפונותהאוויר. ערבוב מהיר וספיקה גבוהה יפזרו באופן יעיל את 
  .)(63 שיכוב וכליאה של הטיפונות בשכבהאשר יצור טמפרטורה אנכי מפל עלול להתפתח 

 
 

 על הגוף המארחויר והשפעת תנאי מזג הא
 

(ראו  התפרצות דווקא בתקופת החורףהבמחלות נגיפתיות עונתיות, כגון השפעת, יש הסוברים ש
 :המשפיעים על המערכת החיסונית אקלים ורמיגקשורה ב סעיף הבא)

  .בגוף Dבחורף, המתבטאת בירידה ברמת ויטמין  UVירידה בחשיפה לקרינת  •
 היוםמחזוריות על הורמון המלטונין וחושך המשפיעים על הפרשת -שינויים במחזור שעות אור •

 קשישיםהשית הקשישים חשופה יותר לחלות בשפעת מאחר יוכלוסשאייתכן  ).65, 64(
ירידה בפעילות ה . גורם נוסף הואאצלם נמוכה Dויטמין החשופים פחות לאור השמש ולכן רמת 

  את המערכת החיסונית. הבלוטת האצטרובל ובכמות ההפרשה של המלטונין, המחליש
בעקבות כך משתנה יכולת  .הלחותמתפקוד דרכי הנשימה מושפע באופן ניכר מהטמפרטורה ו

 הפעולה של הנגיפים. 
ת ההתגוננות של דרכי הנשימה כתוצאה מהתייבשות לשל לחות נמוכה יורדת יכובמצבים 
קטן עם הירידה בלחות . בנוסף, רדיוס החלקיקים הלחים הנפלט מפיו של האדם הנגוע הריריות

במרחב  הןרחוק יותר  נישאיםמאחר שחלקיקים קטנים  ,דבקותיולפיכך מעלה את הסיכוי לה
 .)54, 26( בדרכי הנשימה הןאישי -הבין

 
 מסקנות:

 
שימור לאקלים קר ויבש תורם לשמירת המעטפת השומנית החיצונית של הנגיף לאורך זמן ו •

 (וירולנטיות) ברסס. ההדבקה שלויכולת 
 . היאירידה בלחות המוחלטת האטמוספרית גורמת ללחות יחסית נמוכה בתוך מבנים •

 . ואת היכולת של הנגיף לחדור לעומק מערכת הנשימה מגדילה את הסיכוי להעברה ברסס

                                              
המירבית שהאוויר הלחות היחסית היא היחס בין הלחות בפועל באוויר (=הלחות המוחלטת) לבין הלחות המוחלטת  5

יכול לשאת בטמפרטורה הנתונה. ככל שהטמפרטורה גבוהה יותר, הלחות המוחלטת המירבית גבוהה יותר ולפיכך 
חימום האוויר גורם ליחס בין הלחות בפועל לבין הלחות המירבית לקטון (=הלחות היחסית קטנה ככל שהחימום גדול 

 יותר). 
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כנראה  .יתכן שבתקופת החורף המערכת החיסונית נחלשת ודרכי הנשימה פגיעים יותרי •
 בשל כך התפרצויות של תחלואה בנגיפים נשימתיים נוטות להתרחש בתקופה זו.

סגולה בתקופת הקיץ מקטינה את שרידות הנגיף על משטחים חשופים -יה בקרינה העליעל •
 לשמש.

, כך שאפילו מזג אוויר חם במיוחד אינו מונע צלזיוס מעלות 37 ד יום שלם בושרעשוי להנגיף  •
 ן הדבקה.לחלוטי
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 עונתיות של וירוסים נשימתייםב. 
 

) שגרם לפנדמיה האחרונה משתייך למשפחת נגיפים המכונה SARS-Cov-2נגיף הקורונה (
) הקשורים במחלות HCoVשה נגיפים נוספים (בשם הכולל י. שRNAקורונהוירידיאה, שהם נגיפי 

 עליו עודנוהידע ו ,חדש הוא הקורונה עצמו . נגיףמוכרים לנו מהמשפחה הזאת של הנגיפים ריאה
 ומקור שלוהתפשטות המנגנון על שרידות הנגיף ועל , מרבית המידע אור זאתמצומצם ולוקה בחסר. ל

ועל תחלואה נגיפית נשימתית  HCoV-בהשלכה ממידע על תחלואה מנגיפים אחרים ממשפחת ה
אבל בעלת  משתייכים למשפחת נגיפים אחרתהנגיפי השפעת ( אודות על לנו ובעיקר מהידוע ,אחרת

וטרם חלף אפילו מחזור שנתי אחד מאז התפרצות הקורונה, בחינה של ואיל ה מאפיינים דומים).
ההתנהגות העונתית של נגיפים נשימתיים אחרים עשויה לסייע בהערכת ההתנהגות העונתית של 

 הנגיף החדש.
 

מיתון נטל שם ל עונתיות של זיהומים נשימתיים חשובה לבריאות הציבורההבנת להדגיש כי  חשוב
. מאפשרת להאריך את הזמן העומד לייצור חיסונים ההבנה הזאתהתחלואה והתמותה. בימי שגרה 

בעזרת התערבות תרופתית או  עמידות המארחהמתאים לפעול לשיפור עיתוי היא מסייעת בבחירת ה
המביאים ליצירת שינויים בסביבה כמו כן אפשר להבין מה העיתוי הנכון  בעזרת אמצעים אחרים.

 .)66( להפחתת שרידות הנגיף ועוד

 
 6עונתיות של וירוסים נשימתיים בעולם

 
האזורים שבהם מתרחשים השינויים העונתיים המשמעותיים  7,ידוע זה מכבר כי באזורים הממוזגים

 הןהתפשטות של מגוון זיהומים ויראליים בדרכי הנשימה. הביותר, הסביבה החורפית מקדמת את 
 SARS-CoV-2 -המגפה הנוכחית והן  ,2003-2002-בשהופיעה  SARS-CoVהתפרצויות המגפות 

 ).35החורף (התרחשו במהלך חודשי 
 

בחצי  – במהלך החורףהוא  שיא התחלואה באזורים ממוזגיםעיתוי  .1גרף מתוארת בשפעת העונתיות 
בשני חצאי הכדור  8.יולי חודש סביבינואר, בחצי הכדור הדרומי לרוב חודש סביב לרוב הכדור הצפוני 

בחצי הכדור החורף הראשונים. הסתיו או שיא התחלואה יכול לעיתים להיות מוקדם יותר, כבר בחודשי 
 הצפוני תחילת העונה היא בחודשים ספטמבר עד דצמבר ובחצי הכדור הדרומי בחדשים מרץ עד יוני

 תר. וירחב  םבטווח חודשיא יבאזורים הטרופיים התחלואה ה לעומת זאת,. )39, 6(

                                              
ם התבססנו על מאמרים שכללו סקירה שיטתית של ספרות שנכתבה על בבחינת עונתיות  של וירוסים נשימתיי 6

) ועל מאמרים  שכללו ניתוח של סדרות עיתיות של 39, 7, 6באזורים שונים ברחבי העולם ( RSV-מגפות השפעת ו
,  רשת של ארגון FlueNetנתוני תחלואת שפעת שבועיים. הנתונים  נאספים בעשרות מדינות בניטור שגרתי דרך 

 ).46, 6יאות העולמי (הבר
. אלו האזורים 66.5לבין קו רוחב  23.5) הוא כינוי לאזור שבין קו רוחב temperate climate zoneהאזורים הממוזגים ( 7

בטווח שבין האזור הטרופי לבין האזור הפולרי. התנודה העונתית בהם משמעותית (חורף קר, קיץ חם) לעומת  האזור 
עותי בטמפרטורה לאורך השנה. אזורים אלו כוללים חלק ניכר מאוכלוסיית העולם (ובין הטרופי שבו אין שינוי משמ

 השאר גם את ישראל). 
  אוגוסט.-בכמה מקומות בדרום מזרח אסיה מתרחש בנוסף שיא שני, חצי שנתי, בעונת המונסון הקיצי, יוני 8
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קשור בקו הרוחב של המיקום הגאוגרפי, בשפעת עיתוי שיא התחלואה שבניתוח סדרות עתיות נמצא 

פוס תחלואה ד( שיא התחלואה מופיע מאוחר יותר בקו הרוחב כל שעוליםכ .בעיקר בחצי הכדור הצפוני
 .  )latitudinal gradient()6, גרדיינטי

חדשות מופיעות מעת לעת ממקור שככל הנראה נמצא באזורים  נגיףנהוג לחשוב כי גרסאות 
מתפשטים ברחבי העולם. הגירות ויראליות גלובליות אלה יכולות להסביר את הם  משםהטרופיים, ו

 .מגפות החורף המסונכרנות של שפעת שנמצאו בארה"ב ובין ארה"ב לאירופה
 

 
 
 

תצפיות, -מיקומים) הסטוגרמה בשחור n= 7גאוגרפיים (: התפלגות חודש שיא השפעת לפי אזורים 1גרף 
  Gaussian density kernelהתאמת מודל  -עקומה באדום

 
שיא התחלואה . 2גרף מתוארת ב )RSV )Respiratory syncytial virusהתחלואה בנגיף הנשימתי הנפוץ 

 בדרך כלל לא בתחילת, אך ינוארחודש בבאזורים ממוזגים בחצי הכדור הצפוני הוא כמו בשפעת, לרוב 
החורף. לעתים שיא  בסוףבקווי הרוחב הגבוהים יותר שיא התחלואה יכול להופיע אפילו . העונה

גם התחלואה  9.)7, 6( מקוםהבאותו  RSV-התחלואה בשפעת מקדים בכחודש את שיא התחלואה ב
 יותר בארצות משווניות.  בנגיף זה ממושכת

 
כל  .RSV-הנובעת מנגיף השנתית בתחלואה -, בכמה מקומות נמצאה מחזוריות דובשונה משפעת

מגפות חורף שבהן שנים  תועדומאי). בצפון אירופה -ה שיא התחלואה הוא באביב (אפרילישנה שני
שנתיים אלה עשויים -שלאחר מכן. מחזורים רבבשנה גדולות ואחריהן התפרצויות קלות יותר באביב 

המסבירה את השונות בשיא השנתי  RSV B -ו RSV Aטיות של נדומינ-לתזוזות בפרהלהיות קשורים 

                                              
 RSVבמזרח אסיה נמצא גם שיא חצי שנתי בתחלואת  9
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נמצא גרדיאנט חלש יותר בעיתוי שיא התחלואה הקשור  RSVלגבי  ,בשונה משפעתשל התחלואה. 
 . )7( אך באירופה נמצא שמשך התחלואה ארוך יותר עם העלייה בקו הרוחב .)7, 6( בקו הרוחב

 

 
 -תצפיות, עקומה באדום-) הסטוגרמה בשחור=nמיקומים 96 לפי אזורים גאוגרפיים ( RSV:   התפלגות חודש שיא 2גרף 

 Gaussian density kernelהתאמת מודל 
  
 

דומה, בהולנד ובדרום ארה"ב מופע העונתיות של הנגיפים בעוד שבמערב ארה"ב העונתיות של שני 
 ,)6( עונתיות השפעת דומה בכל רחבי ארצות הבריתבעוד ירוסים שונה. בנוסף נמצא כי ושני הו

של שני במרחב . ממצא זה מרמז על שוני בהעברה )39, 6( אזור לאזורין משתנה ב RSVעונתיות 
 RSVית יהדינמיקה השונה של אפידמלעומת התבנית המרחבית המסונכרנת של השפעת . הנגיפים

 .)RSV )6-משפיעים יותר על דינמיקת העברת המקומיים סביבה גורמי באותו אזור גיאוגרפי מרמזת כי 
 

, דפוסי התחלואה של מחלות אלו באזורים הטרופים שונים מאלו שבאזורים הממוזגים. לעילכאמור 
השפעת  תמחקרי תמותה עודפת הראו כי השפעת מגפ למשל כך .שונה גם חומרת המחלהשייתכן 

הממוזגים  ,בהשוואה לאזורים הדרומיים ,באזורי קו המשווה ,יתה קטנה יותר בברזיליה 2009בשנת 
יחד עם זאת, מחקרי תמותה מספקים רק תשובה חלקית מכיוון ששיעורי התמותה הקשורים  .)6( יותר

 שאינם קשורים להעברת שפעת.   חברתי,-הכלכלי מצבבבשפעת מושפעים מהבדלים ברמת הרפואה ו
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 עונתיות של שפעת ותחלואה דמוית שפעת בישראל
 

מהאוכלוסייה בישראל.  יםאחוז עשריםלחמישה על פי הערכות, שפעת החורף תוקפת כל שנה בין 
עונתיות הפניות מתוארת  3בגרף שפעת פנדמית מסוגלת להדביק שיעור גדול עוד יותר מהאוכלוסייה. 

על פי  ,2020-2017שנים ין העליונות בהנשימה הלמרפאות מכבי שרותי בריאות בשל זיהומים בדרכי 
-ינואר ,הפניות בעיקרן הן בחודשי החורף. ניתן לראות כי ) ICDC( לבקרת מחלותהלאומי נתוני המרכז 

לא לבקרת מחלות, הלאומי  ווח המרכזיאך לפי דכל שנה. במעט פברואר. עיתוי השיא וגובהו שונים 
 באותה שנה בין ערים שונות. נמצא הבדל בדפוס העונתיות 

  

 
 פניות למרפאות "מכבי שירותי בריאות בשל זיהומים בדרכי הנשימה העליונות במבוגרים לפי קבוצות גיל 3גרף 

 
), 4 ףגר( 2009-1998 גם במחקר קודם, אשר התבסס על נתוני המרכז לבקרת מחלות, עבור השנים

נמצאו הבדלים בדפוס העונתי בין השנים. אך בתוך אותה שנה, העיתוי וחוזק ההתפרצות מסונכרנות 
. נמצא גם סנכרון גבוה )17, 74( בין ערי ישראל, למרות השוני בדמוגרפיה ובתנאי מזג האוויר ביניהן

 .  )17( בין ישראל לצרפת בהתפרצויות התחלואה
 

עונתיות השפעת מושפעת בעיקר מתנאי הלחות המוחלטת  (הקשורה במחקר אחר נמצא כי בישראל 
 בטמפרטורה ובלחות היחסית) המווסתים את יכולת ההדבקה של הנגיף ,ולכן בחורף התחלואה גבוהה

ככל הנראה . יחד עם זאת השינויים משנה לשנה בעוצמה ובתזמון של השפעת העונתית קשורים )79(
ם משנה לשנה. יעילות החיסון משתנה אפוא משנה לשנה, כך שנגיפי השפעת עוברים שינוייל

בהתאם להתאמת זני החיסון לזנים שמסתובבים באוכלוסייה, וכתוצאה מכך שיעור הלא מחוסנים 
לשפעת בתחילת כל עונה משתנה במידת מה.  ריבוי מגעים בין אנשים בכלל ובפרט בקרב ילדים בבתי 

שינויים בלחות המוחלטת והחזרה מחופשות מבתי  הספר מגדיל את הסיכון לתחלואה. שילוב של
אחראים לשלושת גלי התחלואה בפנדמיה של נמצאו סוכות ובחנוכה) -הספר (בקיץ, בחגי ראש השנה

 . )78( בישראל 2009השפעת בשנת 
 



 
 
 
 

16 
 

 
 : סנכרון בהיארעות  תחלואה דמוית שפעת בישראל, ביו עונות ובתוך עונות. 4גרף 

 עליון (א): היארעות יומית של תחלואה דמוית שפעת בישראל בשבע עונות, החל מהראשון ביוני. כל עקומה מייצגת עונה. 
, כאשר מקדם ההדבקה היה 1998-1999מרכזי (ב): היארעות יומית של תחלואה דמוית שפעת בישראל בשבע ערים בעונת  

 ית. והמתאם בין הערים השונות חלש יחס   Re=1.2נמוך,  
   Re=1.6, כאשר מקדם ההדבקה היה גבוה ,  2006-2007תחתון (ג): היארעות תחלואה דמוית שפעת באותן שבע ערים בעונת 

 והמתאם בין הערים השונות גבוה. 
 
 

 מסקנות
 

 ממוזגים מתרחש במהלך החורף. הבאזורים  RSV-בשפעת ובשיא התחלואה  •
בחדשים ספטמבר עד דצמבר. שיא בחצי הכדור הצפוני תחילת עונת השפעת היא  •

 מקום. הבאותו  RSV-התחלואה בשפעת מקדים לעיתים את שיא התחלואה ב
בשונה משפעת, בכמה מקומות  יכול להופיע אפילו בסוף החורף. RSV-שיא התחלואה ב •

 יה שיא התחלואה הוא באביב.יכאשר כל שנה שנ ,שנתית בתחלואה-נמצאה מחזוריות דו
שפעת נובע השל  לבין ההתנהגות RSVשל עתית -התנהגות המרחביתין הההבדל בייתכן ש •

מאחורי  הם העומדיםמקומיים סביבה משוני בדינמיקת העברת הנגיפים. משערים כי גורמי 
  .RSVת יהדינמיקה השונה של אפידמי
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לבין ממוזגים האזורים הנבדלים בין  RSV שלדפוסי העונתיות העולמיים של שפעת ו •
נמצא כי באזורי קו רוחב נמוך קיימת שונות רבה יותר בין השנים בתזמון כמו כן . יםיהטרופ

 ממוזגים.  המשך הזמן שלהם בהשוואה לאזורים בהמגפות ו
המחזוריות העונתית של ההתפרצויות בולטת בתזמון התחלואה אך לא בעוצמתה. חומרת  •

 ההתפרצות עשויה להיות שונה מאוד בין שנה לשנה.
אך  ,אה דמוית שפעת בישראל נמצאו הבדלים בדפוס העונתי בין השניםבמחקר על תחלו •

בין ערי ישראל, למרות השוני  יםבתוך אותה השנה העיתוי וחוזק ההתפרצות נמצאו מסונכרנ
 .)17( תנאי מזג האוויר ביניהןבבדמוגרפיה ו

חשוב סביבה מחקרים על עונתיות השפעת בישראל הצביעו על הלחות המוחלטת כגורם  •
 .)78,79( בתזמון ההתפרצות

 

 :בהקשר הנוכחי
 

ראוי החורף, הסתיו ובאזורים הממוזגים בעונת  ואיל וקיימת נטייה לתחלואה דמוית שפעתה •
 החורף.לקראת חודשי הקורונה להיערך לקראת אפשרות של התפרצות רחבה של 

בחלק גלי תחלואה של נגיפים נשימתיים אינם בהכרח מסונכרנים זה עם זה, כאשר  •
מהנגיפים גל התחלואה נוטה להתפרץ בתחילת העונה ובחלק מהנגיפים גל התחלואה 

לקבוע את המועד המדויק  לא ניתן בשלב הנוכחי לפיכך .מתעכב ומתרחש בסוף העונה
הוא יחפוף למועד גל שפעת  האםבוע קלא ניתן ל, ושל התפרצות החורף של הקורונה

 . החורף
  להיות גורם תורם לתחילתו של גל תחלואה נוסף.עשויה בלחות המוחלטת ירידה  •
בין אזורים שונים בארץ, גלי תחלואה בשפעת התרחשו באקלים ובדמוגרפיה למרות ההבדל  •

סביר לצפות לפיכך, ככל שלא יהיה סגר בעת ההתפרצות הבאה, זמנית בכל הערים. -בו
 ימים ביותר. המתאהם  הכי ההתפרצות לא תהיה מוגבלת רק לאזורים בהם תנאי הסביב
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 האקליםקשר הֶ  –הדינמיקה הגלובלית של התפשטות נגיף הקורונה ג. 
 

 :של התפשטות נגיף הקורונה בעולם נוגעת לשאלות הבאות םבחינת הקשר האקלי
 ?לזהות הבדל מרחבי (בקווי הרוחב/באזור האקלימי) בדפוסי ההתפשטות אפשרהאם  .1
 ?לזהות דפוס עונתי המבטא ירידה בעונה החמה ועלייה בעונה הקרה אפשרהאם  .2
-העשויים להסביר את ההשתנות הביןבאטמוספרה להצביע על משתנים  אפשרהאם  .3

  ?יומית/שבועית/עונתית
 

 בעולםדפוס ההתפשטות 
 

 2019/20במהלך חורף  ,ראשית ההתפרצות של מגפת הקורונה בסין, ובהמשך בצפון איטליה ומערבה
הצביעה על התמקדותה בשלבים אלה ברצועה לאורך קווי הרוחב הבינוניים בהמיספרה הצפונית, על 

מוצגת על  2020רקע מזג אוויר קר ויבש, אך לא קיצוני. תפרוסת התמותה מקורונה לחודש פברואר 
 .)1גבי מפות הטמפרטורה והלחות המוחלטת לחודש זה (איור 

אזורים הנמצאים במרכזי ה ו הםלאבריכוזי אוכלוסייה עירונית גבוהה ו גם פיינתרצועה זו מתא
עד  בשלבים הראשונים של התפרצות המגפה לקבועקשה  היה לאור זאתהתעבורה הבינלאומית. 

קשורה בתנועה ובמגע בין אנשים ועד כמה יש לתנאי הייתה כמה התפרוסת המרחבית של התחלואה 
 תפקיד כלשהו בהתפרצות המחלה דווקא בקווי הרוחב הבינוניים של ההמיספרה הצפונית. האקלים 

מרץ כבר הוגדרה בחודש  11-וב ,במהלך חודש מרץ הופצה המחלה כמעט לכל מדינות העולם
  ה.כפנדמי

חרף זאת, התחלואה בהמיספרה הדרומית ובקווי הרוחב הנמוכים של ההמיספרה הצפונית נותרה 
שבקווי הרוחב הבינוניים של ההמיספרה הצפונית המחלה התפשטה במהירות והגיעה  נמוכה, בעוד

זאת חרף מדיניות של ריחוק חברתי שהונהגה  .לשיא גל התחלואה בין שלהי מרץ לאמצע אפריל
 .במרבית מדינות העולם באמצע חודש מרץ

הים בקווי הרוחב אפריל היה פער משמעותי בין שיעורי התמותה המצטברת הגבו חודש לקראת סוף
  .לבין שיעוריה בקווי הרוחב הנמוכים של ההמיספרה הצפונית ובהמיספרה הדרומית ,הבינונים

ן את התפשטות המחלה בקווי הרוחב הנמוכים יתמשאפיין את השלב הזה האקלים החם כן שתיי
ברם, ייתכן  .של ההמיספרה הצפונית ובהמיספרה הדרומית, שחוותה את סוף הקיץ וראשית הסתיו

מדינות לא דמוקרטיות, התחלואה מבמדינות הדרומיות, המורכבות בעיקר ממדינות עולם שלישי וש
 .ממיעוט בדיקות או אפילו ממדיניות מכוונת של הסתרה נבעה על פי הדיווחיםהנמוכה יחסית 

במסלולי תנועת  , במידה מסוימת,שההתפשטות הראשונה של המגפה הייתה תלויהכמו כן, ייתכן 
 הנוסעים. המטוסים ובעומסים של
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 , על רקע מפות הטמפרטורה (א') והלחות המוחלטת (ב')2020מוקדי התחלואה בקורונה בפברואר  -1איור 
 ECMWF Copernicus Climate Change Service מקור:

 
 א'

  
ב'                   

 
 

החלה המחלה להתפשט במהירות בקווי הרוחב הנמוכים בסוף חודש אפריל וביתר שאת בחודש מאי 
את תאריך שיא גל ההדבקות במגפה במדינות העולם ציג המ 2ובהמיספרה הדרומית (ראו איור 

 .ובמרחב הסובב את ישראל), בעוד ששיעורי ההדבקה במדינות המערב פחתו דרמטית
 

, הנמצאים במרכזי התעבורה הוארגנטינ ראוי לציין שבחלק ממדינות ההמיספרה הדרומית, כברזיל
הבינלאומית, היו מקרים רבים של הידבקות כבר בשלבים המוקדמים של המגפה, אך ההתפרצות 

 . חל שםהמשמעותית חלה רק לאחר שהסתיו ה
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 תאריך שיא גל ההדבקות במגפה במדינות העולם – 2איור 

 
  worldmeters.info מקור נתוני המפות

חולים מאומתים בעת המיפוי 1000-עם פחות מלא מופו מדינות   

 
מציג את  הגרף. 4בגרף מס' באה לידי ביטוי גם (בחצי הכדור הצפוני) נדידת גל התחלואה דרומה 

, קשר שהולך ומתמתן בו היא נמצאתשהקשר בין התמותה מנגיף הקורונה בכל מדינה ובין קו הרוחב 
שהיה גבוה ומובהק  ,מוצאים כי המתאם ,הצפונית. אם בוחנים רק את ההמיספרה 10ככל שחולף הזמן

יה תלולה בתחלואה בחלק מהמדינות י, הצטמצם עקב על25.4.2020בתאריך  R)2 (0.44=סטטיסטית
 . R)0.2=53 (1.6.2020בקווי הרוחב הנמוכים, אך עדיין נותר מובהק סטטיסטית גם בתאריך 

 
בשיעורי התמותה עם העלייה בקו הרוחב קשה לזהות מגמת עלייה לעומת חצי הכדור הצפוני, 

 .בהמיספרה הדרומית

                                              
 במידה רבה הואיל ותמותה קשורה  שונותבין ארצות  ת התמותהראוי לציין שיש בעיה מובנית בהשוואיחד עם זאת,  10

 במאפייני גיל ותחלואת רקע, כמו גם בטיפול הרפואי בכל מדינה ומדינה.
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תמותת קורונה למיליון איש במדינות שונות על פי קו הרוחב של מרכז המדינה בסוף אפריל  – 5גרף 
 ובראשית יוני (המיספרה צפונית בלבד)

.1.6.2020-נכון ל   .worldmeters.info מקור נתוני הגרפים    

הגרף נפטרים נכון לזמן הכנת 5-אזרחים או פחות מ 600,000-מדינות עם פחות מלא הוכנסו לגרף   

 
, המוחלטת על גבי מפות הטמפרטורה והלחות 2020כאשר בוחנים את תפרוסת התמותה בחודש מאי 

ם בשתי ההמיספרות, הצפונית יטרופי-ם והסוביניכר כי התפרוסת מכסה גם את האזורים הטרופי
 .2020. מצב זה נמשך גם בתחילת יוני 3, ראה איור לתנאי הטמפרטורה והלחותוהדרומית, ללא קשר 

או אף (יחד עם זאת מעניין לציין כי במספר מדינות בהן התבסס הקיץ אך התחלואה נשארה גבוהה 
אינו  4האיצה) חלה ירידה הדרגתית בתמותה, כך שמועד שיא "גל התמותה" (עד כה) המוצג באיור 

 ).   2חלואה (איור חופף למועד שיא הת
 

) והלחות ', על רקע מפות הטמפרטורה (א2020תמותת קורונה למיליון איש במדינות שונות בחודש מאי  – 3איור 
  )'המוחלטת (ב

 ECMWF Copernicus Climate Change Service מקור:
 

'א  
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'ב              

 

 

 בעולם תאריך שיא גל התמותה  –  4 איור

 
המפותמקור נתוני   worldmeters.info  

 חולים מאומתים בעת המיפוי 1000-לא מופו מדינות עם פחות מ
 

 רמזים להתנהגות עונתית
מקשה לקבוע בצורה חותכת את מידת  עיל,אשר תוארה ל ,המורכבתתבנית ההתפשטות העולמית 

, ככל הנראה הקשר כשאנחנו עדיין בעיצומו של השלב הפנדמי מזג האוויר על המגפה.תנאי השפעת 
 קשר חלש.הוא ים מטאורולוגיים גורמלבין בין תחלואה 

 
 :אלהרמזים הב תמכתנהקורונה השערה כי למזג האוויר יש השפעה על התפשטות ה
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 יתה על רקע מזג אוויר קר ויבש. יההתפרצות בסין ובהמשך בצפון איטליה ומערבה ה •
ימים בודדים סביב מועד הכרזתה למרות גילוי המחלה במרבית המדינות בהפרשים של  •

יתה התפשטות ימרכז אירופה וכן בארה"ב הבבמערב ו .כפנדמיה, גל התחלואה היה שונה
ואילו במדינות החמות באסיה, אפריקה ואמריקה הלטינית המגפה  ,מהירה של המחלה

  .התפתחה באיטיות ושיעורי התמותה לא הגיעו לאלה שצוינו לעיל
של אמריקה הדרומית התפרצה המגפה בהיקף ניכר רק לאחרונה, בקווי הרוחב הבינוניים  •

 כאשר מזג האוויר החורפי החל מתבסס. 
 

 
 .2020נתוני התמותה מנגיף הקורונה ונתוני האקלים ממדינת צ'ילה במהלך שנת  – 6גרף 

 ECMWF Copernicus Climate Change Service מקור:
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 :ללוה עדויותב נמצאות הפנדמיה השפעה על התפשטותפקות לגבי ההשערה כי למזג האוויר יש ס

 דוגמת רוסיה ומדינות נוספות במזרח אירופה. ,התפרצות המחלה הושהתה גם במדינות קרות •
  11.והלחים החמים ,המגפה התפשטה גם באזורים המשווניים •
כך  .חלק ממוקדי ההתפרצות המאוחרים לא היו עוד בעונה הקרהגם באזורים הממוזגים  •

 גל התחלואה במהלך חודש מאי במדינות ערב. כך גם  12,בארצות הברית

 
 .2020נתוני התמותה מנגיף הקורונה ונתוני האקלים ממדינת פלורידה שבארה"ב במהלך שנת  – 7גרף 

 ECMWF Copernicus Climate Change Service מקור:
 

אי לפיכך,  .הרמדאןלחודש התפתח בסמיכות במדינות ערב תחלואה הגל יחד עם זאת, 
במדינות לא מוסלמיות בקווי רוחב  נצפהשכפי באופן טבעי,  פתחהתלדעת כמה ממנו  אפשר

קשור להפרות הוראות הריחוק החברתי בארוחות פתיחת הצום מדי ערב. הוא דומים, וכמה 
 ניתןכבר בשלהי החורף, בה התפרצה שהמגפה איראן, המדינה היחידה באזורנו בייתכן ש
אחת המדינות הבודדות בעולם היא איראן  .הרמדאןטביעת האצבע הברורה של את לזהות 

 13 .)8גרף שני משמעותי בהפרש של כשבוע מתחילת הרמדאן (תחלואה גל בה  ופיעהש
 

                                              
יחד עם זאת, כמתואר קודם לכן, הדינמיקה של גלי תחלואה של מחלות דמויות שפעת באיזור הטרופיים שונה מזו  11

זורים הממוזגים, ויש הטוענים כי מנגנוני ההפצה הדומיננטיים באזורים אלו שונים. לפיכך, ספק אם ניתן לגזור שבא
 מסקנות ברורות מההתפרצות בטרופים על העונתיות באזורים הממוזגים. 

הלך וירד  יחד עם זאת, ראוי לציין כי למרות ריבוי האבחונים בארה"ב גם בשבועות האחרונים, שיעור התמותה שם 12
 עם התבססות הקיץ. 

אולם, ייתכן שהטמפרטורות החמות הן גורם שיכול להשהות מעט התפרצות נגיפית שכזו, אך מרגע שהיא כבר  13
 .מתרחשת, הטמפרטורות הגבוהות אינן מדכאות אותה עוד
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 מות יומית של נדבקים מאומתים בנגיף הקורונה באיראןכ 8גרף 
 2.6.2020-נכון ל worldmeters.infoמקור הגרפים  

 
 מחקרים אפידמיולוגים מהחודשים האחרונים 

מחקרים רבים שפורסמו לאחרונה טוענים שירידה בטמפרטורה ובלחות מעלים את ההסתברות 
אזורים גיאוגרפיים על  310-מחקר מקיף שנערך ב. בין השאר, COVID-19לתחלואה גבוהה יותר של 

), כך 37(  הטמפרטורה והלחות לבין שיעורי תחלואה בנגיף מדינות הצביע על קשר שלילי בין 116פני 
הצביע על קשר שלילי בין הטמפרטורה לבין שיעורי ערים בעולם  429שאסף מידע על מחקר מקיף גם  

ערים מרחבי  50מחקר שכלל . כמו כן )50( מעלות צלזיוס) 17-3(בטמפרטורה בין  תחלואה בנגיף
בדומה לממצאים הידועים זאת בין לחות וטמפרטורה ועליה בתחלואה, שלילי מצא קשר  )42(העולם 

אקלים  משתני מאמרים שעסקו בקשר שבין 517על נגיפי נשימה עונתיים. כמו כן סקירה מקפת של 
 הצביעה על המסקנות האלה: (41) לקורונה
עלייה לבין  לחות מוחלטת נמוכהיש זיקה מסוימת בין טמפרטורה נמוכה (אך לא קיצונית) ו •

 . )67(בהתפשטות הקורונה (ברם הממצאים הללו הם ברמת ודאות נמוכה)
 התקווה שאקלים חם ולח ימתן כשלעצמו את התפשטות הנגיף לא עומדת במבחן המציאות. •
 (variability) אין בכוח המשתנים האטמוספריים כשלעצמם להסביר את עיקר ההשתנות •

 בהתפשטות הנגיף.

 בין הממצאים. להלן מדגם המציג את השונות הזאת: רבההשונות את הלציין  יש
 17%יש המציינים מגמה של עלייה בתחלואה עם עלייה בטמפרטורה, כך שהאקלים מסביר  •

נובעת מהכללה של . ייתכן שהיא ר הממצאיםיתמהפוכה  מהשונות בתחלואה. מגמה זו
הגיעה הקרינה מכילה בתוכה אפקט של טמפרטורה, והיא כלומר  .קרינההלחות ומשתני ה

מדינות ב תפשטהכאשר המחלה ה ,בזמנים המאוחרים יותר של התפשטות המחלהלשיאה 
 .)32( אפריקה

בין רוחב להטמפרטורה וקו הלא נמצא קשר בין  ,במחקר אחר, באנליזה של משתנה בודד •
תחלואה. באנליזה רבת משתנים ללחות התחלואה. לעומת זאת, נמצא קשר שלילי חלש בין ה

הוא חברתי שנמצא האפקט הדומיננטי  .לחותהשל טמפרטורה או האפקט של הלא נמצא 
 ).68( בלבד

 רמדאן ועיד אלפיטר
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בתחלואה  1%-(פחות מה בלחות היחסית יה בתחלואה עם עלייעלידווקא על אחרים הצביעו  •
 ,פרמטריםחמישה שהכיל במודל רגרסיה  . ממצא זה נמצאבלחות היחסית) 1%יה של יעם על

 .)51( מדינות 166-תייחס להה, ויומצב האוכלוסי ,רוח זרימת כולל
קרובים לקו המשווה (הונג קונג) כאשר היה בתחלואה במקומות יעל צביע עלמחקר בסין ה •

 .)67( )3גר/מ 15גבוהה במיוחד (מעל המוחלטת הלחות 
ימת בהם תחלואה, יבמקומות שקהלחות של מאוד של הטמפרטורה ואחרים מציגים טווח רחב  •

מצביע על סיכוי גבוה יותר ולחות הלציין טווח צר של טמפרטורה  לא ניתןשואף טוענים 
 . )1( לתחלואה

מדגישים שהקרינה היא בעלת המשקל הגבוה יותר בהפחתת התחלואה, וכי המשקל של היש  •
 . )32, 1( הטמפרטורה והלחות קטן יותר

 N30 יותר של תחלואה באזורים מצפון לקו רוחב חלק מהמודלים מצביעים על היתכנות גבוהה •
מוחלטת ולחות  מעלות צלזיוס 11-4 ת של) בהתאם לטווח טמפרטורוS 30°(ומדרום לקו רוחב

 .)50, 42(ג "ק/'גר 6-3של 
על רמות זיהום אוויר גבוהות, בתחמוצות חנקן בעיקר,  מסוימים הצביעומחקרים  כילציין ראוי  •

בעיקר במהלך  . רמות הזיהום גבוהותבמוקדי התמותה הבולטים מקורונה בסין ובצפון איטליה
הגבוהה היציבות האטמוספרית של השילוב של המיקום הגיאוגרפי ומוהן נובעות  החורף

מחלות דרכי לבין מחקרים רבים קושרים בין רמות זיהום אוויר גבוהות אמנם . בהם ששררה
על תחלואה או על ההתפשטות, הנשימה, אך אין בכך כל הוכחה כי גורם זה השפיע על 

 ).73, 70, 69(  תמותה מקורונהה
 

 הסתייגויות
 

השלב האנדמי בין השלב האנדמי לשלב הפנדמי.  נכון להבחיןהבדל בין שלב אנדמי לשלב פנדמי: 
בו ששלב היה מסוימת. השלב הפנדמי הוא יאו בקרב אוכלוס מוגדרבאזור  נוכחת מחלהששלב ההוא 

 על סמך ידע קודם בנוגע למחלות זיהומיות הגורמות לסיבוכי נשימהמחלה מפושטת באופן גלובלי. ה
, לעומת זאת, , רק בשלב האנדמי קיימת עונתיות הגורמת להופעת התחלואה. בשלב הפנדמי)51(

. הגורם הדומיננטי בשלבי )3( לגורמי האקליםאפשר לצפות לחוסר רגישות עד רגישות מתונה 
 התפשטות המחלה ומועד חזרת התחלואה הוא מידת החיסון של התושבים. 

ככלל, החוקרים מציינים שגורמי האקלים הם רק חלק קטן ממספר רב של משתנים  :משתניםריבוי 
הגורמים לתחלואה, וששינוי הטמפרטורה והלחות אינו מבטל את התחלואה אלא משנה את הסיכוי 

 ).1( התחלואה באזורים הצחיחים והמשווניים צפויה להיות נמוכה יותרכך שלתחלואה, 
 

העלייה לצד ירידה בתחלואה על ההמסקנה המתקבלת מרוב המחקרים  ההיסטוריה של המגפה:
בעקבות נדידת זאת  .בטמפרטורה עלולה להיות תוצר עקיף של ניתוח מוקדם של נתוני התחלואה

המחלה לארצות אירופה וצפון אמריקה במהלך החורף, עוד לפני שהמגפה התפשטה לאזורים חמים 
 יותר.
חים בספרות אינם מסונכרנים ביניהם. זאת מאחר שכל מודל תלוי המודלים המדוו ות בספרות:מגבל

 בסט המשתנים שבחרו החוקרים לשלב בו. 
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 מסקנות:
לא לזהות הבדל מרחבי בדפוסי ההתפשטות של המגפה ואף  לא ניתןשל הפנדמיה הנוכחי בשלב 

 .ברורלזהות דפוס עונתי  ניתן
 .התפשטות של המגפהשמזג אוויר חם אינו מונע אפשר לקבוע בוודאות  •
הסיכוי להתפרצות קונסיסטנטי עם האפשרות ש אוה האופן שבו התפשטה המגפה •

מרכזי המשפיע על  גורם ולקבוע בוודאות שזה לא ניתן, אך גבוה יותר ויבש אקלים קרב
 .הדינמיקה של המגפה
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  ישראלתנאי מזג אוויר רלוונטיים להתפשטות המחלה ב
  

 לתחלואה מוגברתם יתנאים מטאורולוגי
 

וגם חלק מהממצאים לגבי  השימהגורמים למחלות בנ , מחקרים רבים על נגיפיםעילכמפורט ל
COVID-19 על הסתברות לתחלואה  הטוענים שירידה בטמפרטורה ובלחות באזורים הממוזגים מצביע
 )71, 37, 48, 42, 43, 18, 1( גבוהה יותר

 
 שהקריטריונים המציינים סיכוי גדול יותר לתחלואה ניחאפשר להעל בסיס סקירת מחקרים מסוג זה, 

 : הם") תנאי תחלואה מוגברת(להלן " בישראל

 חציון בטווח/יומית , או טמפרטורה ממוצעתמעלות צלזיוס 22-טמפרטורת מקסימום נמוכה מ •
 .(48 ,50) מעלות צלזיוס 11-4 לש

כלומר, לחות נמוכה מאוד מחד גיסא,  .מחוץ לטווח הנוחות לאדםשהוא מוחלטת בטווח לחות  •
 12מעל   - )"טרופית"לחות , מאידך גיסא, לחות גבוהה מאוד (אוק"ג /'גר 6-מתחת ל המוגדרת

 .)31( מ"ק/'גר

לבין מידת אטמוספרה בין תנאי שבאים לידי ביטוי במתאם שייתכן ש, המנגנונים עילכמתואר ל
במערכת החיסון  ירידהה ,הלדוגמ .כוללים מנגנונים אשר השפעתם איטית ומצטברת ,התחלואה

, מנגנונים אשר השפעתם עשויה להיות מהירההם כוללים  בו זמנית .כתוצאה מצמצום שעות האור
קיים פער יש לזכור כי  כמו כןשמש חזקה הגורמת במהירות לעיקור משטחים נגועים.  תקרינ כמו

שתי  .המחלה אבחוןלבין ם בין זמן ההדבקה בנגיף והופעת התסמינים הקליניים זמנים של מספר ימי
בין התנאים  ,שנע בין מספר ימים לבין מספר שבועות ,להפרש מופע ,קרוב לוודאי ,סיבות אלו מובילות

  ים לבין ביטויים בנתוני התחלואה.יהאטמוספר
 

בתחום זה המודלים והשיטות הסטטיסטיות התחלואה על פי יכולת החיזוי של לזכור כי גם חשוב 
 תאשר השפעתם על התפשטות המחלה משמעותינוספים , ככל הנראה בשל גורמים רבים מוגבלת

גם במצבים של תכן ימשמעותית תתחלואה כי מראים  םנתוניה. מזג האווירתנאי יותר מאשר 
  .המוגברתטמפרטורות/לחות מחוץ לתחום התחלואה 

 

ישראל ואת תנאי מזג האוויר ששררו בארץ באקלים התוך התחשבות בהסתייגות חשובה זו, בחנו את מ
 בספרות. שנצפו ונסקרואל מול תנאי התחלואה המוגברת  לאורך תקופת המגפה

 
 בחודשים האחרוניםבישראל שררו אשר תנאי מזג האוויר 

 
חורף  תמרץ, באה לאחר תקופחודש אמצע , בבישראלשל המחלה ילת ההתפשטות המהירה תח

והלחות המוחלטת  מעלות צלזיוס 14-11בה הטמפרטורות הממוצעות בארץ היו בטווח שמשמעותית 
שהוגדרו  תחלואה מוגברתל םתנאיאלו המקובלים כקרובים להתנאים  ,כלומר –ק"ג /'גר 7-5בטווח 

תחילת אפריל, מזג האוויר כבר בבסוף חודש מרץ והתמותה התחלואה והתגברות  תקופה של. בלעיל
 הטמפרטורות הממוצעות היו בטווח .תחלואה המוגברתהאקלים לתחמם והתרחק מתנאי לההחל 

 גר'/ק"ג. 8-6והלחות המוחלטת בטווח  מעלות צלזיוס, 20-15
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מחוץ לתנאי  שטח המדינה היהאפריל כמעט כל  חודשיה ההדרגתית בטמפרטורות, במהלך יבשל העל
הלחות המוחלטת בהרים ובפנים הארץ לעומת זאת, לתחלואה מוגברת. וגדרים המהטמפרטורה 

 6-5לחות של  הירושלים נמדדבצפת ובבאילת,  .תנאי תחלואה מוגברתזו של נשארה קרובה ל
יתה דווקא נמוכה מאוד. יתה מוקד תחלואה בשלב זה, באילת התחלואה היג. בעוד שירושלים הי"ק/'גר

ה והבדלים בהקפדה על יהדמוגרפי בין הערים, ההבדל בצפיפות האוכלוסיקרוב לוודאי שההבדל 
הירידה מזג האוויר. תנאי ולא למידת התפשטות המגפה היו הדומיננטיים  ,הנחיות הריחוק החברתי

הממושך כתוצר של הסגר בעיקר  ,קרוב לוודאי ,אפריל נגרמהחודש המשמעותית בתחלואה במהלך 
 ההתחממות ההדרגתית.מגמת אפריל ולא מ חודש סוףלעד ו מרץ חודש מאמצעשהיה בתוקף 

 

בו ש ,אשר הגיעה לשיאה בגל חום נדיר באמצע החודש ,בחודש מאי המשיכה התחממות מואצת
תנאי ב לווהזה קיצוני אלא שגל חום במשך כשבוע.  מעלות צלזיוס 40-כשררו טמפרטורות מרביות של 

ק"ג (כלומר: /'גר 5-4ירדה לערכים ממוצעים של  ימים אלהבהלחות המוחלטת ויובש ממושכים 
שינה את  זה . גל חוםבתוך טווח תנאי הלחות לתחלואה מוגברת)מחוץ לטווח הנוחות של האדם ו

ולהתרופפות השימוש  אוויר הוא הוביל לשימוש נרחב במיזוג –יה ידפוסי ההתנהגות של האוכלוס
ימים ספורים לאחר שורה של הקלות בכללי הסגר והריחוק החברתי,  החל הואבנוסף, במסכות פנים. 

 ם.נדבקייה במספר הישבועיים לאחר מכן החלה עלחזרת התלמידים לבתי הספר. וחפף ל
 

תנאים לתחלואה מוגברת בהיבט של בחודש יוני, בעת שההתחממות המשיכה ו האיץ הדבקהקצב ה
למרות מספר האבחונים טמפרטורה ולחות היו גבוהים מאלה שנחשבים אידאליים להתפשטות הנגיף. 

מספר החולים קשה עלה בצורה מתונה בלבד ומספר החולים בעוד קצב ההדבקה בעלייה, הרב, 
מטפלים בחמצן  הטיפול השתנתה וכיום תגישאף כי יש לציין ש. לא עלהשהמונשמים כמעט 

קלה יותר בעיקר בתחילתו של הגל הנוכחי . ההערכות הן כי התחלואה וממעטים לטפל בעזרת הנשמה
 14.ולא בשל מזג האוויר ,יה צעירהיבאוכלוס ההייתתחלואה ה עיקרמשום שבשלב זה 

 

                                              
בדקו לא רק חולים ראוי לציין גם שמספר הבדיקות גדל, ואף הקריטריונים לעריכת בדיקות השתנו. משלב מסוים נ 14

 עם תסמינים אלא גם מי שנחשף לחולה, אפילו בהיעדר תסמינים.
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 .2020נתוני התמותה מנגיף הקורונה ונתוני האקלים ממדינת ישראל במהלך שנת  – 9גרף 

 ECMWF Copernicus Climate Change Service מקור:
 

 האקלים הצפוי בחודשים הקרובים
 

בה תנאי מזג האוויר נמצאים בטווח המוגדר כפוטנציאל לתחלואה שתחום את התקופה לבמטרה 
צמח, חיפה,  – ישראלבתחנות מדידה  שבעבמוחלטת לחות הטמפרטורה ומוגברת, אופיין משטר ה

ם אזוריהאת  ות. אלו מייצג2019-2009בין השנים  – ירושלים, באר שבע ואילתת"א, בית דגן, חוף 
. )56( הרי ירושלים, צפון הנגב, עמק הירדן והערבה ,החוף, השפלה, הכרמל אקלימיים בישראל:-הגיאו

בישראל אקלים תנאי המייצגים בצורה סבירה את  לעשור האחרוןממוצעים ערכים ההנחה היא כי 
 15.הערכה ראשונית לתנאים הצפויים בחודשים הקרוביםויכולים לשמש 

                                              
להערכת ) UTCעל פי שעון  12z )00:00 ,12:00ובתצפיות  00zעשינו שימוש בממוצע בין הטמפרטורה בתצפיות  15

שימשו להערכת טמפרטורת המקסימום. על ) UTCעל פי שעון  12z  )12:00הטמפרטורה הממוצעת היומית. תצפיות 
 פי רוב לא נמצאו הבדלים גדולים בין הלחות המוחלטת לפנות בוקר לזו שבשעות אחר הצהרים. 
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לתחלואה אל מול טווח תנאי הטמפרטורה  בשעות הצהריים את הטמפרטורה בירושלים מציג 10 גרף

את ממוצעי הלחות המוחלטת בירושלים אל מול טווח תנאי הלחות המוחלטת מציג  11 וגרף ,מוגברת
 לתחלואה מוגברת: 

 
 .16אל מול טווח תנאי הטמפרטורה לתחלואה מוגברתבשעות הצהריים : הטמפרטורה בירושלים 10גרף 

                                              
 עיבוד השירות המטאורולוגי לתחנת מרכז ירושלים.  16
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אל מול טווח תנאי הלחות המוחלטת לתחלואה בשעות הצהריים :ממוצעי הלחות המוחלטת בירושלים 11גרף 

 17.מוגברת
 

מחודש נמצאים בטווח המסוכן החל בירושלים הן תנאי הטמפרטורה הן תנאי הלחות המוחלטת 
 אפריל). ונובמבר  החודשים דהיינו, ביןנובמבר ובמשך כל החורף, עד לתחילת האביב (

 1 . בטבלהתחנות המדידה האחרותבבדקנו את תקפות תנאי התחלואה המוגברת גם באופן דומה 
 הממצאים:  מרוכזים

 'טמפ ישוב
מקסימום מעל 

 מ"צ 22.5

-4טמפ' ממוצעת 
 מ"צ 15

 לחות
 3-6 מוחלטת
 ג"גר'/ק

 + + + ירושלים
 + + + צפת
 ~ + + ב"ש

 ~ + + בית דגן
 ~ + + חיפה טכניון
 ~ + + חיפה מפרץ

 +   אילת
  +  צמח

סומן + כאשר התנאי מתקיים עבור  לפחות באחד מחודשי החורף. תנאי תחלואה מוגברת: תקפות 1 טבלה
 הממוצע מתאים לקצה התחום.סומן ~ כאשר  .'פבר-'דצמ מרכז החורף, הממוצע באחד מחודשי

                                              
 עיבוד השירות המטאורולוגי לנתוני תחנת מרכז ירושלים 17
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 )צגת את צפון הנגביהמיאר שבע (בכן , ו(טכניון)ם, חיפה רושליצפת, י – מקומות הגבוהיםהנמצא כי 

דגן ומפרץ חיפה נמצאות -. ביתתנאי התחלואה המוגברתב )ינוארחודש בבחורף (ובפרט  יםנמצא –
ג), אילת וצמח נמצאות תחת קריטריון בודד (לחות "ק/'גר 6על הגבול העליון של חסם הלחות ( ~ 

 22ממוצעת , רטורהבהתאמה). בינואר אילת נמצאת בטווח גבוה יותר של טמפרטורות (טמפ ',וטמפ
צמח נמצאת בטווח גבוה יותר  .שוביםיבהתאמה) בהשוואה לשאר הי Z12 ,Z0-במעלות צלזיוס  12, 

 ג). "ק/'גר 7-6של לחות ספציפית (
 

דרגת הסיכון כי ניתן להסיק  שממנו Araújo and Naimi )1( 18 שלמחקרם אלו מתאימים לממצאים 
 0שבין בסקלה  1(  ואר, ינואר, פברברהמקסימלית לתחלואה בישראל מתקבלת בחודשי החורף דצמ

את הסיכוי לתחלואה  ציגמ 5. איור ~0.3ובעונות המעבר ~, 0.1). בקיץ דרגת הסיכון מינימלי: 1ל 
  בינואר.

 
 )Araújo and Naimi )1 ל פי:: הסיכוי לתחלואה בינואר ע5איור 

 ).צגעל פי תחזית זו הסיכוי לתחלואה נמוך יותר בנגב ובסיני במהלך כל השנה (לא מו
 

, בחינה של התפרצויות אחרות של מחלות נגיפים נשימתיים לא לעיליחד עם זאת, כפי שנסקר 
השונות. למרות ההבדלים הדמוגרפיים, ההבדלים בצפיפות הבדל של ממש בין הערים הצביעה על 

אקלים, התפרצויות השפעת העונתיות היו מסונכרנות בכל רחבי תנאי היה וההבדלים ביהאוכלוס
גם התפרצות נוספת של בין הישובים,  תוטל הגבלת מעברהארץ. לפיכך, יש לשער שכל עוד לא 

COVID-19 בו  פשטמזג האוויר המתאימים ביותר אלא תת לא תהיה מוגבלת רק לאזורים בהם תנאי
שכן, על פי תוצאות המחקרים, נראה שהאפקט החברתי ומידת החיסון זמנית בכל האזורים. 

                                              
18 maps/-suitability-climate-updated-2-cov-http://www.maraujolab.com/sars 

http://www.maraujolab.com/sars-cov-2-updated-climate-suitability-maps/
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ולכן  ת,משני הנותר םהאקלי השפעת .באוכלוסיה הם הגורמים הדומיננטיים בהתפשטות המחלה
 לידי ביטוי בטווח המרחק הקצר בין הערים המצוי במדינת ישראל. אמור לבואא לא יה
 
 
 

 מסקנות:
 

 נמוכה, ושהתלות בטמפרטורה שארית בחורף הקרובה יהחיסון באוכלוסישרמת בהנחה  •
 ,אפריל, אזיצפתה בחודש נש ,תתאים לתלות שנמצאה בשלב הפנדמי הראשוני ובלחות

 .משמעותית סיכוי גבוה יותר לתחלואה בחודשי החורף קיים, םבהתבסס על נתוני האקלי
ולכן אולי ומות הגבוהים ובאזור צפון הנגב, במקיותר קיצוניים למרות שתנאי האקלים בחורף  •

בין הישובים,  תהיה הגבלת תנועהסביר להניח כי כל עוד לא מסוכנים יותר לתחלואה, 
 התפרצות מחודשת בתקופת החורף תתרחש בו זמנית בכל האזורים. 
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