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הנורוקב הכרעמל ימואלה עדיהו עדימה זכרמ

26,3691,106,663
 תוקידב רפסמ

ימוי
תוקידב רפסמ

רבטצמ
םיכיראתב* 08/0724/03-08/07לש 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

9

24:00 ילויב08-ל ןוכנ

24:00 ילויב08-ל ןוכנ םינותנה לע ססובממ"האר ידדמב הדימע

םלועהו הנורוק

ילויב

הנורחאה הממיב םיליעפ םידקומ

ופי-ביבא לת
קרב ינב

דודשא םילשורי

תיליע רתיב

יכאלמ תירק

דולתיליע ןיעידומ

ידועיי לופיט תשרוד

תוקידב ,הרבסה תשרוד

רפסמ לש הלדגה תשרוד

 הרבסה ,תורבדיה תשרוד

דודיב תפיכאו

תוקידבה

הפיכאו

הפיסכ

הננער

שמש תיב

ערק רפכ

 לשב יתבר ןרובלמ לע רגס וליטהו ובש הילרטסוא תונוטלש•
ריעב  תויוצרפתה לש הרוש

 םינדגונה תוקידב תושיגר יכ הלועUCSF-ב עצובש רקחמב•
 לע עיפשמ רבדה יכו םיגוהנה היצדילווה יקדבמ לשב תיטומ
םייגולורס םירקס תואצות

ןורשה תמר

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


:תורוקמ
תואירבה דרשמ ינותנ1)

)24:00 ילויב08-ל ינכדע(

םינורחאה םייעובשב לארשיב האולחתה תומגמ
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:תורוקמ
תואירבה דרשמ ינותנ1)

םינורחאה םייעובשב לארשיב האולחתה תומגמ
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)*( םילוח50-מ תוחפ םע םיבושי- האולחתב הילע

)*( םילוח50-ל לעמ םע םיבושי ףודעת- ןוכיס ידקומ

בושייבםיליעפםילוח50-לחווידלןוירטירקההנושםיליעפהםילוחהרפסמבהיילעהבקע-שדח)*(
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םיליעפ םילוחריע
 םיליעפ םילוח

םימי7 ינפל
7-ב םישדח םילוח
םינורחאה םימיה

10,000-ל םילוח
םיבשות

 תוקידבה זוחא
7-ב תויבויחה

םינורחאה םימיה

7 הלפכה סחי
הרוחא םימי

- לודיג בצק
       ימוי עצוממ

)םימי7(

10916425395110%1.841%קרב ינב

3161271975017%2.558%תיליע רתיב

14628118568%5.2134%יכאלמ תירק

5217352913%3.0630%הפיסכ

20519741162206%2.192%םילשורי

5920453011%3.2515%ערק רפכ

16147122188%3.63%הננער

272118168209%2.421%שמש תיב

1278799567236%1.71-3%ופי ביבא לת

511140105%4.645%ןורשה תמר

233106139309%2.31-9%תיליע ןיעידומ

5030273913%1.90%םיסכר

813479364325%1.76-6%דודשא

16010770339%1.659%דעלא

451321152285%1.47-11%םי תב

763049125%2.639%ןיעה שאר

1214877134%2.631%תוער םיבכמ ןיעידומ

224112119278%2.0618%דול

197218101094%1.05-50%בגנב הרערע

1396093134%2.556%הילצרה

1226953507%1.77-10%םסאק רפכ

99436693%2.538%הרדח

1299150438%1.555%היברג לא הקאב

םיליעפ םילוחריע
 םיליעפ םילוח

םימי7 ינפל
7-ב םישדח םילוח
םינורחאה םימיה

10,000-ל םילוח
םיבשות

 תוקידבה זוחא
7-ב תויבויחה

םינורחאה םימיה

7 הלפכה סחי
הרוחא םימי

- לודיג בצק
        ימוי עצוממ

)םימי7(

301417148571%2.21-6%הווחא
231225217%2316%לאנבי
1311214318%130%יבצ תריט

191188723%190%חרפת
4445122711%1.2771%הרוח
37928126%4.1133%דוהי

13112128%1310%תילילגה רוצח
35132747%3.0835%תרצנ

39112993%3.6417%םימודא הלעמ
46163074%2.8830%אתא תירק

441827104%2.50%הבייט
31824124%431%הרדג

34122484%320%רוכרכ הנח סדרפ
371425126%2.7925%דרע
39231773%1.740%הלופע

38182083%2.1143%הנויצ סנ
363710124%1.270%תורדש
341618165%2.130%םהוש

)24:00ילויב08-לינכדע(תואירבהדרשמינותנ:תורוקמ
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יתברןרובלמריעהלערגסוליטהוובשהילרטסואבשהירוטקיותנידמבתויושרה•
ריעהלעלטוהשרגסה.הנורוקהףיגנלשתושדחתויוצרפתהלשהרושתובקעב
.תועובשהששךשמייוילויב8-בףקותלסנכנ)םיבשותןוילימ6.6(

,םינואיזומ;)םיחולשממץוח(הפקיתבוםירב,תודעסמורגסנ:ןרובלמברגסהתרגסמב•
,ובררוגתמוניאשתיבלםדאתסינכהרסאנ;המודכורשוכינוכמ,היחשתוכירב
האיציההלבגוהוחותפחטשבםג,תויולהקתהורסאנ;תוירטינמוהתוביסנאיצוהל
ורתוה;קוחרמהדימלתועצמאב״ללככ״ולעפירפסהיתב;תיביטרופסתוליעפל
.הדובעלהאיציןכו,״םישרדנ״יכרצמלשתוינקתכירע

,הגירחהאולחתתמייקןהבריעבתונוכשרפסמלעלטוהרימחמרצוע,ךכךותב•
.םייאופרםילופיטלדבלמ,ללכםהיתבמתאצלםיבשותלערסאנו

הממיבםישדחםילוח118-והירוטקיותנידמבםיליעפםילוח862,תולבגהלעקרב•
90-כבתזכורמהאולחתה.ינויתליחתבםישדחםילוח0ומשרנשרחאלתאז,הנורחאה
.)דחאלכבםילוח9-109ןיב(ריעהיבחרבםיצבקמ

,רפסיתב,תובחרומתוחפשמברקבהקבדהלעתועיבצמתויגולוימדיפאהתוריקחה•
רוקמהווהמנ״הככש–תויוצרפתההתחאיכןיוצי.הדובעתומוקמותואטיסרבינוא
תווצרשאכ,ל״וחמובששהנורוקידדובמלתינולמבהעריא-ריעבםידחאםידקומל
הקבדהלליבוהףאוומצעבםתוארפהדודיבהילהנתפיכאלעןומאהיהשהחטבאה
.ןולמלץוחמתפסונ

,תוצרפתהלםיירשפאםימרוגרפסמלעםיעיבצמתונוטלשהלשםיינושארםיריקחת•
םויק,םימייקהאולחתידקומורגומםרטבתולבגההלשתרהמנהלקה:םהיניב
.הייסולכואבטועימתוצובקלהיוקלהרבסהו,םייתחפשמםיעוריא

ךשמ,םימחםידקומלש)10(תיסחיםצמוצמרפסמבםידקוממםירקמהתיברמשתורמל•
תאהליבוהםינימסתירסחםילוחהמקלחשהדבועהוףיגנהיוליגלדעןמזה
עונמלידכ)םוי14לשםיבבס3(תועובשהשישךשמלרגסלעטילחהלתויושרה
.הליהקהךותבהקבדה

 לש הרוש לשב יתבר ןרובלמ לע רגס וליטהו ובש הילרטסוא תונוטלש
 םישדח םילוח118 הנורחאה הממיב ונמנ זוחמב ;ריעב  תויוצרפתה

םיליעפ םילוח862-ו

:תורוקמ
(1https://www.theguardian.com/australia-news/2020/jul/07/coronavirus-victoria-melbourne-covid-19-cases-clusters-hotspot-

suburbs-hard-lockdown-family-outbreak-towers-flemington-keilor-downs-albanvale-hallam-coburg-brimbank-wollert-ascot-
vale-maribyrnong-fawkner-tullamarine-truganina

(2htthttps://www.dhhs.vic.gov.au/covid-19-worker-support-
payment#:~:text=The%20Department%20of%20Health%20and,a%20close%20contact%20of%20a

(3https://www.abc.net.au/news/2020-07-03/victoria-coronavirus-cases-rise-by-66/12419538
(4https://thenewdaily.com.au/news/coronavirus/2020/07/06/public-housing-lockdown-coronavirus/
(5https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-australia-idUSKBN247074

https://www.theguardian.com/australia-news/2020/jul/07/coronavirus-victoria-melbourne-covid-19-cases-clusters-hotspot-suburbs-hard-lockdown-family-outbreak-towers-flemington-keilor-downs-albanvale-hallam-coburg-brimbank-wollert-ascot-vale-maribyrnong-fawkner-tullamarine-truganina
https://www.bbc.com/news/world-australia-53259356
https://www.dhhs.vic.gov.au/covid-19-worker-support-payment
https://www.abc.net.au/news/2020-07-03/victoria-coronavirus-cases-rise-by-66/12419538
https://thenewdaily.com.au/news/coronavirus/2020/07/06/public-housing-lockdown-coronavirus/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-australia-idUSKBN247074
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יקדבמלשהמאתההתדימהנחבנUCSFתטיסרבינואמםירקוחי"עעצובשרקחמב•
תדימתאןכו,SARS-CoV-2ףיגנלתויגולורסתוקידבעוציבלםילבוקמההיצדילווה
.הייסולכואבבצמהתנומתתמועלהיצדילוולםישמשמהםימגדמהןיבינושה

ןפואלעגונבםייזכרמםירעפהשולשולע,םיתימעתרוקיברבעםרטש,רקחמב•
:תויגולורסתוקידבלםויכתעצבתמשהיצדילווה

לויכהךילהת-םינימסתירסחואםילקםילוחיוהיזלתוקידבהתמאתה1.
לעובורבססובמםויכהשענשיפכתויגולורסהתוקידבהלשהמאתההו

-יתלבתויהלתולולעתוקידבה,ןכל.םישקםילוחמוחקלנשתומיגד
.םינימסתירסחואםילקםילוחיוהיזבתושיגרתוחפותוקיודמ

עוציבלדעוהקבדההמןמזהחווט-הקידבהעוציבלירשפאהןמזהחווט2.
הבוגתהארנםינושןמזיקרפרחאלןכש,הקידבהתמצועלעעיפשמהמיגדה
ןמזתויבויחהתומיגדהתוקדבנהיצדילווהיקדבמתיברמרובע.הנושתינוסיח
היהתאליתימאהשומישהשיחרתבוליאו,םינימסתהתעפוהרחאלרדגומ
היצקידניאכ(םינימסתהתעפוהמופלחשןמזהיקרפבהטילשתלוכיואתודיחא
םיוסמםינמזחווטרובעשומישלתויטנוולרתוקידבה,רמולכ.)הקבדהל
ןמזהחווטתמאתהבישוקםייקלעופברשאכ,םינימסתהתעפוהעגרמ
.קדבנוקדבנלכרובעהקידבהתמאתומוילא

לבוקמ,יגולורסרקסב-רקסהתואצותלתיטסיטטסהמאתהעוציבבישוק3.
הקידבהתכרעלשקוידהתדימלםאתהבתואצותלתיטסיטטסהמאתהעצבל
לעןעשנרבדה,םלואו.רתויתוקיודמתואצותלעיגהלךכו,היצדילווהי"פע
לככ.רקסבתקדבנההייסולכואלםגהנוכנהדדמנשקוידהתדימשהחנה
תוחיכשלשרסחתכרעהלאיבהליושערבדה,רתוייתועמשמינושםייקש
.תקדבנההייסולכואבםינדגונה

תוכרעלשתיאמצעהיצדילוועצבלבושחםייגולורסםירקסעוציבתעב,תאזרואל•
הייסולכואבהאולחתהבצמתאגציימהלויכתומיגדםגדמלעססבתתש,הקידבה
.הנותנה

 תיטומ םינדגונה תוקידב תושיגר יכ הלועUCSF-ב עצובש רקחמב
 םירקס תואצות לע עיפשמ רבדה יכו םיגוהנה היצדילווה יקדבמ לשב

םייגולורס

:תורוקמ
.1Takahashi et al. Are SARS-CoV-2 seroprevalence estimates biased? 

https://www.researchgate.net/publication/341770265_Are_SARS-CoV-2_seroprevalence_estimates_biased



"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
רפסמםהבשםימיהרפסמלימויהלודיגהבצקתאםגרתלןתינ,)ןושארהבלשבהפגממהפוצמכ
:לפכויםויבםישדחהםילוחה

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

ימים	להכפלה =
𝐥𝐨𝐠𝟐

𝐥𝐨𝐠(𝟏 +  (קצב	הכפלה	יומי

 
הלפכהל- ליעל אמגודל ךשמהבו
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