
תימוי בצמ תנומת

האולחתה בצמ

תוקידב

7 , 6 0 5
םיליעפ םילוח רפסמ

320
םיתמ

17,503
םימילחמ

הנורוקב הכרעמל ימואלה עדיהו עדימה זכרמ

18,824925,544
 תוקידב רפסמ

ימוי
תוקידב רפסמ

רבטצמ
םיכיראתב* 30/0624/03-30/06לש 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

1

24:00ינויב30-ל ןוכנ

24:00ינויב30-ל ןוכנ םינותנה לע ססובממ"האר ידדמב הדימע

םלועהו הנורוק

הנורחאה הממיב םיליעפ םידקומ

ילויב

יושעתוילאריו-יטנאתופורתבלשמ
COVID-19-התלחמללופיטתווהל

ידועיי לופיט תשרוד

תוקידב ,הרבסה תשרוד

רפסמ לש הלדגה תשרוד

 הרבסה ,תורבדיה תשרוד

דודיב תפיכאו

תוקידבה

הפיכאו

הנומיד

הירבט

םי תב

םסאק רפכ

בגנב הרערע

קרב ינב

דודשא

דעלא

םילשורי

תיליע רתיב

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


:תורוקמ
תואירבה דרשמ ינותנ1)

)24:00ינויב30-ל ינכדע(

םינורחאה םייעובשב לארשיב האולחתה תומגמ
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:תורוקמ
תואירבה דרשמ ינותנ1)

םינורחאה םייעובשב לארשיב האולחתה תומגמ

)24:00ינויב30-ל ינכדע(
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םילוח30-מ תוחפ םע םיבושי- האולחתב הילע

םילוח30-ל לעמ םע םיבושי ףודעת- ןוכיס ידקומ

:תורוקמ
)24:00 ינויב30-ל ינכדע( תואירבה דרשמ ינותנ1)

םיליעפ םילוחריע
 םיליעפ םילוח

םימי7 ינפל

 םישדח םילוח
 םימיה7-ב
םינורחאה

10,000-ל םילוח
םיבשות

 תוקידבה זוחא
7-ב תויבויחה

 םימיה
םינורחאה

7 הלפכה סחי
הרוחא םימי

- לודיג בצק
 ימוי עצוממ

)םימי העבש(

2101587611710%1.48-11%בגנב הרערע
592341319287%1.945%קרב ינב

58455248%14.7549%םסאק רפכ
417134305166%3.2817%דודשא
931182236%8.4555%הנומיד
82546746085%1.998%םילשורי
10240641612%2.639%תיליע רתיב
732543260134%1.488%ופי ביבא לת

20614489309%1.620%טהר
39831195%4.887%ןאש תיב

963269118%3.161%דול
273156137175%1.882%םי תב

894643298%1.9316%היברג לא הקאב

4193563%4.8910%הירהנ
102535786%2.0817%שמש תיב

954555126%2.228%הלמר

70374196%2.119%תיליע ןיעידומ

1165570236%2.279%הירבט
1801506582%1.432%עבש ראב

1067937225%1.4728%דעלא
2061378683%1.638%הווקת חתפ

45557285%1.13-36%הרוח
 םיבכמ ןיעידומ

תוער
46153553%3.3346%

74285152%2.8224%תובוחר

םיליעפ םילוחריע
 םיליעפ םילוח

םימי7ינפל

םישדח םילוח
 םימיה7-ב
םינורחאה

10,000-ל םילוח
םיבשות

 תוקידבה זוחא
7-ב תויבויחה

 םימיה
םינורחאה

7 הלפכה סחי
הרוחא םימי

- לודיג בצק
 ימוי עצוממ

)םימי העבש(

13112296%1333%ןימינב די
29524113%5.80%הריט

130131211%138%הילו'גל'ג
27226215%1.270%םיסכר
2972252%4.1410%םייתעבג

2141745%5.250%הלופע
23121295%211%יכאלמתירק

24188194%1.4414%ת'ג
29121943%2.580%ןורשה דוה
12571311%2.440%בקעי בכוכ
22141285%1.869%בקעי ראב
1129133%5.50%השנמ יפלא
28131643%2.237%ןיעה שאר
24131262%1.9220%ונוא תירק

16111096%1.9125%הפיסכ
1441064%3.580%הנבי ןג
22186113%1.33100%הרערע
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תלחמל לופיט תווהל יושע תוילאריו-יטנא תופורת בלשמ
COVID-19-ה

ןיריוביר,ריבנופללשבולישןחב,םילפוטמ127ללכו,גנוקגנוהבךרענש,יארקארקחמ•
היההלחמהךשמבלשמהתצובקב.דבלבריבנופלבשומישתמועל1bאטבןורפרטניאו

יביטקפסורטררקחמ,ףסונב.תורומחיאוולתועפותאללו,תיטסיטטסקהבומ,רתוירצק
גיצה,דבלבריבנופלבשומישלומריבנופלולודיבראבולישןחבוםילוח33ללכשיניס
תמועלסוריוהמםייקנויהילאודהלופיטהתצובקבםילפוטמהמ75%יכםימי7רחאל

.היפרת-ונומהתצובקמ35%

יניסיביטקפסורטרהבקוערקחמ.תיבויחהמגמוגיצההזגוסמםייוסינהלכאליכ,ןיוצי•
לופיטלומB2אפלאןורפרטניאבולודיבראבלופיטןחבוםילקהנורוקילוח141ללכש
ילוח62ללכ,ףסוניניסרקחמ.תוצובקהןיבקהבומלדבהאצמאל,דבלבןורפרטניאב
ךמותלופיטתמועל,ךמותלופיטלףסונבאטבימסוחבולודיבראבלופיטןחבוהנורוק
יתועמשמיטסיטטסלדבהאצמנאלרקחמהתרגסמב.תיניסהאופרםעבלושמה
.זופשאהךשמב

-התלחמלתחאכתושדחותוקיתותופורתתוגיצמשתויקלחתוליעיתואצותרואל•
COVID-19,2(תוילאריו-יטנאתופורתיבלשמבשומישלםירקחמרפסמלשםעוציבלחה

םיבלשמבםייוסינהינפב,תאזםע.רתויהבוטתוליעילליבוהלםייושעה)רתויוא
תוליערלשתורצוויהותופורתןיבסחי,ןונימ:םהבו,םייתועמשמםירגתאןיידעםידמוע
.לייטקוקלשהרקמבהיופציתלב

םקלח,לארשיברתיהןיב,תעכםיכרענתופורתיבלשמבםירקחמלשבררפסמ,ךכךותב•
.הנורוקהתלחמדגנכתקהבומךאתיקלחתוליעיהגיצהשריביסדמרהפורתהתאםיללוכ
.הנורוקהתלחמלומברלאיצנטופהזגוסמםיבלשמליכ,ןמתסמהנותחתההרושב
לכתוליעיןוחבלשי,ןכלע.ולאםיבולישועיפשידציכשארמתופצלןתינאל,תאזםע
תוחיטבהליפורפףאלעםיחקופמוםירקובמםייארקאםייוסינתרגסמביתפורתבלשמ
.םידדובהבלשמהיביכרמלשעודיהתוליעיהו

:תורוקמ
.1http://rs.yiigle.com/CN112147202003/1184455.htm
.2https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S104366182031344X?via%3Dihub
.3https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0882401020305155?via%3Dihub
.4https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453(20)30113-4/pdf
.5https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7211500/
.6https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7290825/
.7https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32481460/
.8https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0192415X20500391
.9https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1286457920300903?via%3Dihub
.10https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jmv.26142
.11https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2020.00857/full
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https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2020.00857/full


"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
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