
 (קמ"ה) קדחת מערב הנילוס

 2018סיכום שנת 

 ותאריך בארץ לפי מקוםובעלי חיים בנגיף קמ"ה יתושים  ונגיעות אדם בבני תחלואה מקרי סיכוםלהלן 

 . 2018שנת ל

כצפוי בחודש הייתה  העיקר התחלוא. *משוערים 62מתוכם  ,בקמ"ה חולים 147 אובחנובמהלך שנה זו 

רמת התחלואה הייתה גבוהה . מקרים 50-וגוסט עם למעלה מבחודש אהקיץ והסתיו עם שיא 

נצפתה באנשים בבני אדם עיקר התחלואה (ראה גרף).   2011-2017שנתי לשנים -מהממוצע הרב

 ),19צפון ( : כדלקמן הייתה מחוזותלפי החולים התפלגות לאורך מישור החוף והשפלה.  המתגוררים 

  .חולים) 8( ) דרום1רושלים (, י)27אביב (-תל), 54מרכז ( ),38חיפה (

 ח בהשוואה לשנים האחרונות"בבעהמאובחנת תחלואה העליה משמעותית נצפתה גם במספר מקרי 

 .בהן היו מקרים בודדים

עמק  באזור יוני באמצעמקומות ברחבי הארץ.  42 -ב לנגיף הקמ"ה חיוביים יתושיםנמצאו  2018בשנת 

ות ושפלת יהודה ובאזור בקעת הירדן בנוסף לעמק המעיינ רבאזו יוני בסוף המעיינות ובשפלת יהודה;

; בספטמבר באזור הגליל, עמק ובאזור מישור החוף באזור ירושלים (נחל שורק) באוגוסט, רחובות; 

  החולה, אזור ירושלים ומישור החוף; באוקטובר באזור הערבה ובשומרון ובנובמבר באזור הערבה.

הדבקה של ראשוניות שלו מצביעות על אפשרות המעבדה הלה שתוצאות חולה המוגדר כ"משוער" הוא חו *
בנגיף ואילו חולה המוגדר כ"מאובחן" הוא חולה שעבורו תוצאות המעבדה מוכיחות באופן ודאי כי נדבק בנגיף. 
במהלך הזמן חלק מהחולים שהוגדרו תחילה כ"משוערים" יוגדרו מחדש כ"מאובחנים" לאור תוצאות מעבדה 

 תקבלו עבורם.נוספות שה
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 מקום מגורים: לפי באנשים הנגיף של אבחון :1ה טבל

 

לשכת בריאות סטאטוס אבחון 
מעבדה

תאריך הגעת דגימה 
למעבדה ישוב .מס

נתניה מאובחן 15/10/2018 פחם-אל-אום 1

תל אביב מאובחן 25/07/2018 אור יהודה 2

חדרה משוער 12/08/2018 אור עקיבא
3

חדרה משוער 02/09/2018 אור עקיבא

פתח תקווה מאובחן 06/09/2018 אורנית 4

תל אביב משוער 28/05/2018 אזור 5

דרום מאובחן 12/08/2018 אילת 6

נתניה מאובחן 25/06/2018 אליכין 7

עכו משוער 09/01/2018 אעבלין 8

אשקלון מאובחן 22/07/2018 אשדוד
9

אשקלון משוער 26/12/2018 אשדוד

חדרה מאובחן 14/08/2018 גרביה-באקה אל
10

חדרה משוער 23/09/2018 גרביה-באקה אל

חדרה משוער 29/08/2018 בינימינה 11

אשקלון משוער 12/01/2018 ביצרון 12

תל אביב משוער 15/07/2018 בני ברק

13

תל אביב מאובחן 30/07/2018 בני ברק

תל אביב מאובחן 12/09/2018 בני ברק

תל אביב משוער 21/09/2018 בני ברק

תל אביב מאובחן 16/09/2018 בני ברק

תל אביב משוער 29/10/2018 בני ברק

חדרה מאובחן 27/09/2018 ה"בסמ 14
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 המשך: -מקום מגורים  לפי באנשים הנגיף של אבחון :1ה טבל

 

לשכת בריאות סטאטוס אבחון 
מעבדה

תאריך הגעת דגימה 
למעבדה ישוב .מס

נתניה מאובחן 19/08/2018 בצרה 15

תל אביב מאובחן 27/08/2018 בת ים 16

נתניה משוער 17/04/2018 איחוד- גבעת חיים  17

רחובות מאובחן 07/08/2018 גן יבנה
18

רחובות מאובחן 19/08/2018 גן יבנה

עפולה משוער 12/09/2018 גן נר 19

דרום מאובחן 19/08/2018 דימונה 20

תל אביב מאובחן 02/07/2018 הרצלייה

21

תל אביב מאובחן 20/07/2018 הרצלייה

תל אביב מאובחן 26/07/2018 הרצלייה

תל אביב מאובחן 12/08/2018 הרצלייה

תל אביב מאובחן 19/08/2018 הרצלייה

חדרה מאובחן 29/07/2018 זכרון יעקב

חדרה22 משוער 05/08/2018 זכרון יעקב

חדרה מאובחן 08/08/2018 זכרון יעקב
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 המשך: -מקום מגורים  לפי באנשים הנגיף של אבחון :1טבלה 

 

לשכת בריאות סטאטוס אבחון 
מעבדה

תאריך הגעת דגימה 
למעבדה ישוב .מס

חדרה משוער 27/06/2018 חדרה

23

חדרה מאובחן 04/07/2018 חדרה

חדרה מאובחן 15/07/2018 חדרה

חדרה מאובחן 25/07/2018 חדרה

חדרה משוער 02/08/2018 חדרה

חדרה משוער 22/08/2018 חדרה

חדרה משוער 26/08/2018 חדרה

חדרה משוער 12/09/2018 חדרה

חדרה משוער 20/09/2018 חדרה

תל אביב משוער 07/10/2018 חולון 24

חיפה משוער 13/03/2018 חיפה

25

חיפה משוער 28/06/2018 חיפה

חיפה משוער 28/06/2018 חיפה

חיפה מאובחן 13/09/2018 חיפה

חיפה משוער 15/10/2018 חיפה

כנרת משוער 18/11/2018 טבריה 26

נתניה משוער 07/11/2018 טייבה 27

נתניה מאובחן 16/08/2018 טירה 28

חיפה משוער 28/10/2018 טירת כרמל 29

עכו מאובחן 27/08/2018 ת'ג-יאנוח 30

נתניה מאובחן 29/08/2018 יד חנה 31
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 המשך: -מקום מגורים  לפי באנשים הנגיף של אבחון :1טבלה 

 

לשכת בריאות סטאטוס אבחון 
מעבדה

תאריך הגעת דגימה 
למעבדה ישוב .מס

פתח תקווה מאובחן 16/07/2018 מונוסון -יהוד

פתח תקווה32 משוער 27/08/2018 מונוסון -יהוד

פתח תקווה מאובחן 27/08/2018 מונוסון -יהוד

רמלה משוער 13/09/2018 יציץ 33

פתח תקווה משוער 20/09/2018 ירחיב 34

עכו משוער 03/09/2018 סמיע-כסרא 35

נתניה משוער 30/04/2018 כפר הס 36

רמלה מאובחן 11/06/2018 ד"כפר חב 37

נתניה מאובחן 19/07/2018 כפר יונה

נתניה38 מאובחן 27/08/2018 כפר יונה

נתניה מאובחן 14/10/2018 כפר יונה

פתח תקווה מאובחן 13/08/2018 כפר סבא
39

פתח תקווה מאובחן 20/09/2018 כפר סבא

רמלה מאובחן 09/08/2018 לוד

רמלה40 משוער 23/08/2018 לוד

רמלה מאובחן 17/09/2018 לוד

חדרה מאובחן 23/07/2018 מגל 41

רמלה משוער 23/07/2018 רעות-מכבים-מודיעין

רמלה42 משוער 10/10/2018 רעות-מכבים-מודיעין

רמלה משוער 19/11/2018 רעות-מכבים-מודיעין
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 המשך: -מקום מגורים  לפי באנשים הנגיף של אבחון :1טבלה 

 

לשכת בריאות סטאטוס אבחון 
מעבדה

תאריך הגעת דגימה 
למעבדה ישוב .מס

רמלה מאובחן 06/09/2018 מודיעין עילית 43

פתח תקווה מאובחן 08/08/2018 מזור 44

רחובות מאובחן 16/08/2018 מזכרת בתיה
45

רחובות מאובחן 27/08/2018 מזכרת בתיה

עכו משוער 26/09/2018 תרשיחא-מעלות 46

פתח תקווה משוער 26/08/2018 מתן 47

עכו משוער 26/02/2018 נהרייה
48

עכו מאובחן 04/07/2018 נהרייה

אשקלון מאובחן 16/09/2018 ניצן 49

עפולה מאובחן 25/07/2018 נצרת עילית

עפולה50 מאובחן 30/08/2018 נצרת עילית

תל אביב משוער 13/08/2018 נתניה

נתניה51 מאובחן 20/08/2018 נתניה

נתניה מאובחן 30/08/2018 נתניה

עכו מאובחן 15/08/2018 עדי 52

דרום משוער 03/10/2018 עומר 53

נצרת משוער 19/11/2018 עין מאהל 54

נתניה משוער 27/08/2018 עין שריד 55

עפולה משוער 26/08/2018 עפולה
56

עפולה מאובחן 11/11/2018 עפולה
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 המשך: -מקום מגורים  לפי באנשים הנגיף של אבחון :1טבלה 

לשכת בריאות סטאטוס אבחון 
מעבדה

תאריך הגעת דגימה 
למעבדה ישוב .מס

חדרה משוער 27/08/2018 כרכור-פרדס חנה

חדרה57 מאובחן 19/08/2018 כרכור-פרדס חנה

חדרה מאובחן 04/07/2018 פרדס חנה כרכור

פתח תקווה מאובחן 16/08/2018 פתח תקוה

58
פתח תקווה משוער 05/09/2018 פתח תקווה

פתח תקווה מאובחן 16/09/2018 פתח תקווה

פתח תקווה מאובחן 06/11/2018 פתח תקווה

עכו משוער 20/08/2018 צורית 59

חדרה משוער 11/10/2018 צרופה 60

נתניה משוער 20/08/2018 קלנסוואה
61

נתניה משוער 06/09/2018 קלנסוואה

חיפה מאובחן 23/08/2018 קריית אתא 62

חיפה משוער 23/07/2018 קריית ביאליק

חיפה63 מאובחן 25/09/2018 קריית ביאליק

חיפה משוער 27/11/2018 קריית ביאליק

חיפה מאובחן 08/10/2018 קריית מוצקין
64

חיפה מאובחן 29/10/2018 קריית מוצקין

פתח תקווה משוער 23/08/2018 ראש העין 65
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 המשך: -מקום מגורים  לפי באנשים הנגיף של אבחון :1טבלה 

 

לשכת בריאות סטאטוס אבחון 
מעבדה

תאריך הגעת דגימה 
למעבדה ישוב .מס

רחובות מאובחן 28/06/2018 ראשון לציון

66

רחובות מאובחן 06/06/2018 ראשון לציון

רחובות מאובחן 20/08/2018 ראשון לציון

רחובות מאובחן 03/09/2018 ראשון לציון

רחובות משוער 03/09/2018 ראשון לציון

רחובות מאובחן 14/08/2018 רחובות
67

רחובות משוער 02/10/2018 רחובות

רמלה משוער 26/03/2018 רמלה

רמלה68 מאובחן 19/07/2018 רמלה

רמלה מאובחן 23/08/2018 רמלה

תל אביב מאובחן 27/06/2018 רמת גן

תל אביב69 מאובחן 09/08/2018 רמת גן

תל אביב מאובחן 17/09/2018 רמת גן

תל אביב מאובחן 15/07/2018 רמת השרון

תל אביב70 מאובחן 01/08/2018 רמת השרון

תל אביב מאובחן 12/09/2018 רמת השרון
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 המשך: -מקום מגורים  לפי באנשים הנגיף של אבחון :1טבלה 

 

לשכת בריאות סטאטוס אבחון 
מעבדה

תאריך הגעת דגימה 
למעבדה ישוב .מס

פתח תקווה משוער 19/07/2018 רעננה 71

עפולה מאובחן 07/08/2018 אום אל גנם -שבלי 72

פתח תקווה מאובחן 06/08/2018 שדה ורבורג 73

חדרה משוער 23/07/2018 שדה יצחק 74

דרום מאובחן 29/08/2018 שדה ניצן 75

חדרה מאובחן 11/10/2018 שדות ים 76

עכו מאובחן 04/09/2018 שלומי 77

עכו משוער 12/03/2018 שפרעם 78

עפולה משוער 23/08/2018 שריד 79

תל אביב מאובחן 29/08/2018 אביב-תל

80

תל אביב מאובחן 15/07/2018 תל אביב

תל אביב מאובחן 07/08/2018 תל אביב

תל אביב מאובחן 02/09/2018 תל אביב

תל אביב משוער 07/09/2018 תל אביב

ירושלים משוער 11/10/2018 תקוע 81
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טבלה 2: פעילות של הנגיף ביתושים לפי נקודת לכידה: 

 

מחוז   הגעתתאריך
למעבדה דגימה מיקום .מס

צפון 14/06/2018 שדה אליהו 1
מרכז 19/06/2018 שיקוע צפון-  מאגר נען  2
צפון 03/07/2018 שדה אליהו 3

ירושלים 11/07/2018 קיבוץ אלמוג 4
צפון 30/07/2018 שיקוע צפון-  מאגר נען  5
מרכז 30/07/2018 גשרון רחוב שאול, מזכרת בתיה- נחל עקרון 6
מרכז 30/07/2018 שמורת עיינות גבתון 7

ירושלים 01/08/2018 נחל שורק 8
חיפה 07/08/2018 תחנת סניקה. תעלת איטונג דרום 9
חיפה 07/08/2018 לחמי' תלמי עליעזר משפ 10
חיפה 07/08/2018 נחל עדה פרדס חנה 11
חיפה 07/08/2018 שפכים קיבוץ משמרות. נ.ת 12

ירושלים 08/08/2018 קידר 13
צפון 13/08/2018 נחל מדרך עין אפרוח 14
צפון 13/08/2018 נחל מדרך 15
צפון 13/08/2018 )מ2תעלה (מתקן כללי , בריכות הזורע, נץ השופט 16
מרכז 13/08/2018 שאיבה מהנחל- נחל קישון מאגר רם און  17
מרכז 15/08/2018 3נחל שורק כביש  18
מרכז 15/08/2018 מאגר אילון 19
דרום 28/08/2018 גשר נחל ניר עם בגבול המועצות 20
צפון 27/08/2018 ש'  למטתעלה המובילה,כפר תבור  21
צפון 27/08/2018 השבעה-נחל תבור 22
צפון 27/08/2018 )קולחי אזור תעשיה גולני ו גבעת אבני(פוריה  23
חיפה 27/08/2018 תעלת כפר חסידים ד 24
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 :המשך - נקודת לכידה לפי ביתושים הנגיף של פעילות :2טבלה 

 

מחוז הגעת  תאריך
למעבדה דגימה מיקום .מס

ירושלים 27/08/2018 בית נטוש 25
מרכז 28/08/2018 רחובות בילו סנטר 26

תל אביב 29/08/2018 1הש  ''רמ. שביל השדות 27
צפון 02/09/2018 צומת גילון-  קניון בית הכרם  28
מרכז 03/09/2018 5714גשר כביש -  נחל שכם  29
מרכז 03/09/2018 )מאגר מספוא( נחל שורק 2מלכודת  30

ירושלים 03/09/2018 מטע זיתים צרעה 31

צפון 16/09/2018 נ. נעמן - ביצות ותעלה בין המפעלים לנחל (דרומית מכפר 
מסריק) 32

צפון 16/09/2018 )ליד כלוב תנשמות(עמק החולה תעלה הפרשל  33
צפון 16/09/2018 מחנה שרגא ביוב 34
צפון 16/09/2018 כפר מסריק, נעמן. נ 35
צפון 16/09/2018 הגושרים 36
צפון 16/09/2018 בית קברות כברי 37
דרום 10/10/2018 יוטבתה תמרים מרכז 38
דרום 10/10/2018 מוצב-  אילות תמרים  39
דרום 10/10/2018 גלישות-  יוטבתה בריכות חימצון  40
מרכז 15/10/2018 41 רחוב הזית3אלפי מנשה 
דרום 21/11/2018 גלישות-  יוטבתה בריכות חימצון  42
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 :איסוףפעילות של הנגיף בבע"ח, לפי מקום  :3טבלה 

 

דגימההגעת   תאריך
למעבדה בעל חיים מיקום .מס

24/06/2018 שחף רמת גן 1
12/07/2018 )שניים באותו בית(אווז  בורגתה 2
12/07/2018 )שניים(חמור  גן יאשיה 3
15/07/2018 ינשוף עצים חדיד 4
19/07/2018 ינשוף עצים רמת רזיאל 5
23/07/2018 סוס כפר טרומן 6
08/08/2018 עורב ראשון לציון 7
08/08/2018 שחף  ניצנים 8
14/08/2018 פסיון בורגתה 9
25/08/2018 סוס בלפוריה 10
26/08/2018 סוס כפר קאסם 11
02/09/2018 ינשוף מגדים 12
20/09/2018 סוס כפר מעש 13
03/10/2018 עורב  רמת גן 14
16/10/2018 עורב לא ידוע 15
17/10/2018 עורב לא ידוע 16
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 להמשך הפעילות: תכניות

לנטר את המצאות הנגיף ביתושים. חשיבות  כומשרד הבריאות בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ימשי

 .  )ממאי ועד נובמבר( ות הקיץ והסתיובעונ הניטור גבוהה בעיקר

 :את להגביר כמו בכל עונת פעילות של הנגיף, חשוב

 .הנגיף של מוגברת פעילות נוטרה בהם באזוריםבעיקר  היתושים הדברת מאמצי .1

ועל ייבוש מקורות מים  יםאישי ההתגוננות באמצעי שימוש על להקפיד לציבור מאמצי ההסברה  .2

 יתושים. עקיצותן את הסיכון להקטילעל מנת עומדים 
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 משתתפים בהכנת הדוח השוטף:

 השומר-בתל הבריאות משרד של לנגיפים המרכזית במעבדה זואונוטיים לנגיפים הארצי נתונים: המרכז
, זואונוטיים לנגיפים הארצי מהמרכז שנאספו נתונים על בהתבסס םבירושלי לאפידמיולוגיה והאגף
 רפואי כרמל,מרכז רפואי העמק, מרכז  ,איכילוב ,ם"ברמב הוירולוגיות המעבדות, לאפידמיולוגיה האגף

 מזיקים להדברת היחידה בירושלים, הבריאות משרד של המרכזיות במעבדות האנטומולוגית המעבדה
המכון הוטרינרי נתונים על נגיעות קמ"ה בבע"ח התקבלו מ .ריית ירושליםהסביבה ועי להגנת במשרד

עופות בר נאספים על ידי רשות הטבע  על שם קימרון החטיבה לוירולוגיה והחטיבה למחלות עופות. 
 .והגנים בית החולים לחיות בר בספארי

 

-המרכזית לנגיפים, תל, המרכז הארצי לנגיפים זואונוטיים, המעבדה יניב לוסטיגהכנת הדו"ח: ד"ר 
 וגב' יעל גלזר, האגף לאפידמיולוגיה, משרד הבריאות, ירושלים. השומר
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