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הנורוקב הכרעמל ימואלה עדיהו עדימה זכרמ

21,8241,116,025
 תוקידב רפסמ

ימוי
תוקידב רפסמ

רבטצמ
םיכיראתב* 06/0724/03-06/07לש הממיל ןוכנ*

 ,הימדקאהמ םיחמומברזענו ן״מא יניצקמ בכרומ ףוגה  .תואירבה דרשמ תחת לעופה הטילשה זכרממ קלח םויכ וניהו ,ן״מא ידי לע םקוהש ףוג אוה עדיהו עדימה זכרמ
תואירבה דרשמ רתאב עדימה זכרמ יכמסמל רושיק   .ףיגנה דגנ הכרעמב יטנבלר עדי תוטלחהה ילבקמ ינפב איבהל ידכ ,דועו םיגולוימדיפא ,םיאפור

םימילחמ לש תורזוח תוקידב םיללוכ םניא הלאםינותנ

7

24:00 ילויב06-ל ןוכנ

24:00 ילויב06-ל ןוכנ םינותנה לע ססובממ"האר ידדמב הדימע

םלועהו הנורוק

הנורחאה הממיב םיליעפ םידקומ

ילויב

ופי-ביבא לת

קרב ינב

דודשא םילשורי

תיליע רתיב
יכאלמתירק

דולתיליע ןיעידומ

בגנב הרערע

ערק רפכ

םסאק רפכ

 תרמחה תא טאהל היושעןיציכלוק הפורתה•
הנורוק ילוח לש םבצמ

הילטיאב וכרענש רקחמ ירקס תואצות•
 ירסח םיאשנ לש ההובג תוחיכש תופשוח
ףיגנב הקבדה לאיצנטופ ילעב ,םינימסת

ידועיי לופיט תשרוד

תוקידב ,הרבסה תשרוד

רפסמ לש הלדגה תשרוד

 הרבסה ,תורבדיה תשרוד

דודיב תפיכאו

תוקידבה

הפיכאו

הפיסכ

הננער

https://www.gov.il/he/departments/corona-national-information-and-knowledge-center


:תורוקמ
תואירבה דרשמ ינותנ1)

)24:00 ילויב06-ל ינכדע(

םינורחאה םייעובשב לארשיב האולחתה תומגמ
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:תורוקמ
תואירבה דרשמ ינותנ1)

םינורחאה םייעובשב לארשיב האולחתה תומגמ

)24:00 ילויב06-ל ינכדע(
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םילוח30-מ תוחפ םע םיבושי- האולחתב הילע

םילוח30-ל לעמ םע םיבושי ףודעת- ןוכיס ידקומ

)24:00ילויב06-לינכדע(תואירבהדרשמינותנ:תורוקמ

םיליעפ םילוחריע
 םיליעפ םילוח

םימי7 ינפל

-ב םישדח םילוח
 םימיה7
םינורחאה

10,000-ל םילוח
םיבשות

 תוקידבה זוחא
7-ב תויבויחה

םינורחאה םימיה

7 הלפכה סחי
הרוחא םימי

- לודיג בצק
 ימוי עצוממ

)םימי העבש(

240781693815%3.1714%תיליע רתיב

9465464794510%1.885%קרב ינב

188601392411%3.3212%תיליע ןיעידומ

1651741992167%2.349%םילשורי

831865329%4.615%יכאלמ תירק
3611262010%3.3637%הפיסכ
421729229%2.710%ערק רפכ

1147700538216%1.774%ופי ביבא לת

1113584127%3.412%הננער

1133974467%2.93%םסאק רפכ

203210201136%1.1-17%בגנב הרערע

717346400286%2.16-7%דודשא

3993195%4.4419%הבייט

20491125157%2.372%שמש תיב

3628162812%1.5714%םיסכר

3963384%6.57%ןורשה תמר

400256162255%1.63-6%םי תב

1449564309%1.6719%דעלא

16562104423%2.682%הנומיד

743440365%2.18-8%ןאש תיב

662443105%2.795%ןיעה שאר

1808897217%2.13%דול

16410175266%1.7421%תג תירק

563922105%1.56-13%םחפ לא םוא

22917891102%1.513%עבש ראב

247131131124%2-1%ןולוח

21819847325%1.24-16%טהר

1056541285%1.6321%הדוהי רוא

םיליעפ םילוחריע
 םיליעפ םילוח

םימי7 ינפל

-ב םישדח םילוח
 םימיה7
םינורחאה

10,000-ל םילוח
םיבשות

 תוקידבה זוחא
7-ב תויבויחה

םינורחאה םימיה

7 הלפכה סחי
הרוחא םימי

- לודיג בצק
 ימוי עצוממ

)םימי העבש(

29722143650%4.14-4%הווחא
140146426%140%חרפת

193164315%6.337%לאנבי
1211113220%1213%יבצ תריט

171161310%1714%ףחנ
2882173%3.6350%םימודא הלעמ

2892064%3.225%רוכרכ הנח סדרפ

2781952%3.3827%וכע
26818114%3.256%הנבי ןג

2571885%3.57-5%דוהי

241213125%2.088%באז תעבג
27101894%2.80%דרע
281315133%2.1525%םהוש

28226233%1.27-14%ת'ג
1851486%3.817%אביקע רוא
27151342%1.8730%אתא תירק

14410265%3.511%ןויבס

1631353%5.33-7%הרמט
2061473%3.338%הרדג
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י"עתרשואמהיתקלד-יטנאטקפאתלעב,הנימזוהלוזהפורתאיה)Colchicine(ןיציכלוק•
תעב.FMF)(תיתחפשמתינוכית-םיתחדקבו)ןודגיש(םיקרפמתוקלדבלופיטלFDA-ה
.הנורוקהתלחמדגנכהפורתהתעפשהתנחבנ,הנורחאה

הנורוקילוח105ללכ,ןוויבםיזכרמ16-בךרענש,רקובמו,יארקא,יביטקפסורפרקחמ•
תיבבםזופשאםעןיציכלוקבהלפוטםילוח55לשהצובק.תוצובקיתשלוקלוחשםילק
.)ןיצימורטיזא-וןיווקורולכיסקורדיה/ןיווקורולכ(לבוקמהיטרדנטסהלופיטלףסונב,םילוחה
ןתמיכ,ןמתסמרקחמהתואצותמ.דבלביטרדנטסלופיטןתינ)50(םילפוטמהרתיל
,תרוקיבהתצובקלהאוושהבהלחמהלשתינילקהתורדרדההבצקתאטאהןיציכלוק
.םייחתונכסמיאוולתועפותאללו,תיטסיטטסקהבומןפואב,תאז

םיקדבנ6,000תופתתשהבויארקא,ינילקרקחמהלאםימיבךרענהדנקב,ליבקמב•
ךלהמבםסרפתהלתויופצויתואצות.הנורוקילוחלןיציכלוקןתמתוליעיתכרעהל
,הילטיא:ןהיניב,תופסונתונידמרפסמבתעכםילהנתמםיפסונםיינילקםירקחמ.רבמטפס
.ןאריאוהיסור,ב"הרא,דרפס

ךכל,תיטסיטטסתונמיהמתלעב,הנושארתודעתוגיצמרקחמהתואצות,םוכיסל•
ןוכנ,תאזםע.הנורוקהתלחמלשתינילקהתורדרדהבהטאהלאיבמןיציכלוקבלופיטש
.םיפסונםייארקאוםירקובמףקיהיבחרםירקחמתואצותםוסרפלןיתמהל

הנורוק ילוח לש םבצמ תרמחה תא טאהל היושעןיציכלוק הפורתה

:תורוקמ
.1https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2767593
.2https://en.wikipedia.org/wiki/Colchicine
.3https://www.fda.gov/drugs/postmarket-drug-safety-information-patients-and-providers/colchicine-marketed-colcrys-

information#:~:text=FDA%20ALERT%20%5B07%2D30%2D,FMF)%20and%20acute%20gout%20flares.
.4https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04322682?term=colchicine&cond=covid-19&draw=3&rank=12
.5https://www.clinicaltrialsarena.com/news/colcorona-study-continues/
.6https://clinicaltrials.gov/ct2/results?term=colchicine&cond=covid-19&draw=3&rank=12#rowId11
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תרוקיברבעםרטךאNatureתעהבתכב30.06.2020-בםסרופשבחרנרקחמב•
.]1[הילטיאבווריעבוכרענשתוקידבירקסינשלעחווד,םיתימע

ינפלהנורוקהףיגנלהייסולכואהלשהפישחהתדימתאקודבלהתיהםירקסהתרטמ•
2,812-מתומיגדופסאנותרגסמבורגסהתליחתלךומסבעצובןושארהרקסה.רגסירחאו

ףאהמ(תונוילעההמישנהיכרדמוחקלנתומיגדה.)ריעהתייסולכואללכמ85.9%(םישנא
ללכמ71.5%(םישנא2,343-מתומיגדופסאנינשהרקסב.)לארשיבתולטינשיפכ,עולהמו

.ינגומוהןפואבומגדנליגהתוצובקלכיכ,ןיוצי.)ריעהתייסולכוא

ןמזלכךרואלםינימסתירסח39.7%:םכותמ,)2.6%(םייבויח73ואצמנןושארהרקסב•
ךאםינימסתילוטנויההקידבהעוציבןמזבשםיינימסתםורט13.7%,ףיגנלםייבויחםתויה
,)1.2%(םייבויח29ואצמנינשהרקסב.םינימסתילעב46.6%-וךשמהבםתואוחתיפ
ויהםייבויחהמ44.8%.)ןושארהרקסבולגתהאלש(םישדחםייבויחויהםכותמ8רשאכ
.םינימסתילעבויה51.7%-וםיינימסת-םורטויה3.4%,םינימסתירסח

תומכתאגציימהךרע-״Ct״(יפיגנהסמועביתועמשמלדבהאצמנאליכ,הלועםירקסהמ•
םגדוהשיפכםינימסתירסחםיקבדנןיבלםינימסתילעבםיקדבנןיב)המיגדבףיגנה
ךומסבואישלעיגהיפיגנהסמועהםינימסתילעברובעיכ,אצמנדוע.RT-PCRתוקידבב
רחאלדריו,םתעפוהלדעהקבדההמרבעשןמזהךשמלרשקאלל,םינימסתהתליחתםויל
אל)םיקדבנ0-10,234יאליג(םירקסבוקדבנשםידליהללכמ,ןכומכ.םתעפוהתליחת
םירגובמתברקבוהשוא,םעויחשהלאברקמםג,ףיגנלםייבויחםידליולגתה
.םייבויח

יפיגנהסמועה,הקדבנשהנותנההייסולכואביכ,גיצמרקחמה,הנותחתההרושב•
רכומורחאמ.םינימסתהירסחהלאלהמודהיהםינימסתילעבםילוחבעצוממה
,קבדמאשנלשותויהתדימןיבלהובגיפיגנסמועןיברשקלשומויקתיעדמהתורפסב
לשהזלהמודההקבדהלאיצנטופתלעבהניהםינימסתהירסחםילוחהתייסולכואשרשפא
תומיגדעוציבבךרוצהתאשיגדמהזרקחמ.םינימסתהילעבםילוחהתייסולכוא
לשםיריהמהעיטקורותיאבעייסלתנמלעםינימסתירסחםילוחרותיאלתובחרנ

.]2[הקבדהתוארשרש

 לש ההובג תוחיכש תופשוחהילטיאב וכרענש רקחמ ירקס תואצות
ףיגנב הקבדה לאיצנטופ ילעב ,םינימסת ירסח םיאשנ

:תורוקמ
1. Lavezzo, Enrico, et al. "Suppression of a SARS-CoV-2 outbreak in the Italian municipality of Vo’." Nature (2020): 1-1.
2. Arons, Melissa M., et al. "Presymptomatic SARS-CoV-2 infections and transmission in a skilled nursing facility." New England Journal 

of Medicine (2020).
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"ימויה לודיגה בצק" דדמ בושיח ןפוא

:)"מ"הארידדמ"(הפיגמהלשתשדוחמתוצרפתהתניחבלםיימואלםידדמהשולשועבקנ1.
םילוחבימוילודיגבצק(תוחפואםימי10ךותלפכוישךכימויהםילוחהרפסמבלודיג-א

.)רתויו7%לשםישדחה
.םויבםישדחםילוח100לעמ-ב

.השקבצמבםילוח250לעמ-ג
תיכירעמתוצרפתההלחהםאהךירעהלאיהימויהלודיגהבצקדדמלשתירקיעהותרטמ2.

.התמצועיהמו,הפיגמהלש
לככרצקןמזקרפךות,האולחתבהילעלשיוהיזשרדנםהבש,םייחכונהםיאנתלםאתוההזדדמ3.

םיתמואמהםישדחהםילוחהרפסמביונישהלעססובמימויהלודיגהבצק,םאתהב.רשפאה
:אבהןפואבבשוחמו,םוילכב

עוצימ(וינפלשםימיהתששבםישדחהםילוחהםעםוילכבםישדחהםילוחהרפסמעוצימ-א
וקבדנשםילוחןכש,ץראבוקבדנשםילוחהקרםיללכנהזבושיחב.)םימיהעבשינפ-לע
.תוצרפתהלהיצקידניאםניאל"וחב

.האצותהמ100%לשהתחפהו,ומדוקלשהזבםוילכרובעלבקתהשעצוממהתקולח-ב
םימיהתששולומתאלעצוממהו,50וניהוינפלשםימיהתששוםויהעצוממםא,המגודל-ג

25%אוהימויהלודיגהבצקםויהשלבקתי,ולאםיעצוממרובע.40וניהלומתאינפלש
)25%=100%-50/40(.

:לודיגהבצקיחווטתועמשמ-ד

תוצרפתההו,רתויהובגימויההלפכההבצק–רתויהובגזוחאהשלככ•
תמגמ,םיימוימרתויךשמל7%-מהובגלודיגהבצקרשאכ.רתויתיתועמשמ
תורשפאלעעיבצמהזכףצרשןוויכ,תדחוימבלתמושתתשרודהאולחתה
.םימי10-כךותםישדחהםילוחהרפסמתאליפכישבצקבתוצרפתהל

.ביציבצמה0%-הביבס•
.הפיגמהתכיעדלעעיבצמילילשזוחא•

יכירעמןפואבתגהנתמתוצרפתהה-רמולכ(רמשנימויהלודיגהבצקשהחנההתחת-ה
םהבשםימיהרפסמלימויהלודיגהבצקתאםגרתלןתינ,)ןושארהבלשבהפיגממהפוצמכ
:לפכויםויבםישדחהםילוחהרפסמ

הדיריהלחשאיהרבדהתועמשמ,ילילשונהימויהלודיגהזוחארשאכ,וזבושיחתטישב-ו
םימיבתוחפל(הכיעדלשךלהמבהנההפיגמה,ןורחאהםויבםישדחהםיקבדנהעצוממב
."הלפכהלםימי"גשומלתועמשמןיאןכלו)םינורחאה

ימים	להכפלה =
𝐥𝐨𝐠𝟐

𝐥𝐨𝐠(𝟏 +  (קצב	הכפלה	יומי

 
הלפכהל- ליעל אמגודל ךשמהבו

פ"שתהזומתבו"ט |07.07.2020 | ישילש םוי


