
תימוי בצמ תנומת

האולחתה בצמ

תוקידב

1 9 , 6 0 0
םיליעפ םילוח רפסמ

360
םיתמ

19,267
םימילחמ

הנורוקב הכרעמל ימואלה עדיהו עדימה זכרמ

19,1891,120,592
 תוקידב רפסמ

ימוי
תוקידב רפסמ

רבטצמ
םיכיראתב* 12/0724/03-12/07לש 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

13

24:00 ילויב12-ל ןוכנ

24:00 ילויב12-ל ןוכנ םינותנה לע ססובממ"האר ידדמב הדימע

הנורחאה הממיב םיליעפ םידקומ

ילויב

ופי-ביבא לת

קרב ינב

םילשורי

יכאלמתירקתיליע רתיב

דול

ידועיי לופיט תשרוד

תוקידב ,הרבסה תשרוד

רפסמ לש הלדגה תשרוד

 הרבסה ,תורבדיה תשרוד

דודיב תפיכאו

תוקידבה

הפיכאו

הפיסכ

שמש תיב

הלמר

אתאתירק

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


:תורוקמ
תואירבה דרשמ ינותנ1)

)24:00 ילויב12-ל ינכדע(

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

םילוח50-ל לעמ םע םיבושי ףודעת- ןוכיס ידקומ

)24:00ילויב12-לינכדע(תואירבהדרשמינותנ:תורוקמ
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םיליעפ םילוחריע
 םיליעפ םילוח

םימי7 ינפל

 םישדח םילוח
 םימיה7-ב
םינורחאה

-ל םילוח
10,000

םיבשות

 תוקידבה זוחא
7-ב תויבויחה

 םימיה
םינורחאה

7 הלפכה סחי
הרוחא םימי

- לודיג בצק
     ימוי עצוממ

)םימי7(

5342033398525%2.6711%תיליע רתיב
1,3958726236612%1.716%קרב ינב
8726624817%3.380%הפיסכ

23580158908%2.98-4%יכאלמתירק
2,7011,4861,310277%1.883%םילשורי
3851842112910%2.1510%שמש תיב

361164217439%2.3212%דול
1,6151,094622296%1.57-4%ופי ביבא לת
792259125%3.684%אתאתירק

970678325385%1.48-2%דודשא
874255457%2.3125%ערק רפכ

183130723810%1.5516%דעלא

15010958509%1.53-3%היברג לא הקאב

783446176%2.350%הבייט
5734314510%1.91-3%םיסכר

642244165%35%םימודא הלעמ

143539794%2.8315%ןולקשא

296169142389%1.840%תיליע ןיעידומ

752852155%2.8611%הנויצ סנ
501933235%2.7418%הווקת ינג

םיליעפ םילוחריע
 םיליעפ םילוח

םימי7 ינפל

 םישדח םילוח
 םימיה7-ב
םינורחאה

-ל םילוח
10,000

םיבשות

 תוקידבה זוחא
7-ב תויבויחה

 םימיה
םינורחאה

7 הלפכה סחי
הרוחא םימי

- לודיג בצק
     ימוי עצוממ

)םימי7(

4111311713%3.82190%הווסנלק
41635178%6.833%הנומשתירק

44152910019%2.93-6%לאנבי
492129258%2.3816%באז תעבג

134102916%3.5-17%לאונמע
29283143625%1.11-25%הווחא

3016174417%2.060%םירעיתירק
4241142510%1.340%הרוח

2241809%5.513%דבח רפכ
391429147%3.0726%לאומש תעבג

22418158%5.5-5%שירח
492429206%2.214%הנבי ןג

45173156%2.820%תרצנ
442128228%2.338%הרערע
471830184%2.67-3%הרדג
472426226%2.08-4%םהוש
492427155%2.13-7%דוהי

15610279%2.67-9%הירא תיב
383111134%1.350%תורדש

412916105%1.5545%תפצ
231682510%1.50%בקעי בכוכ

4235871%1.230%הלופע
1661087%2.670%עיפי
113894%3.6717%ן'ג תיב
103705%3.3320%שיע ינב



"ימויה לודיגה בצק" דדמ בושיח ןפוא

:)"מ"הארידדמ"(הפגמהלשתשדוחמתוצרפתהתניחבלםיימואלםידדמהשולשועבקנ1.
םילוחבימוילודיגבצק(תוחפואםימי10ךותלפכוישךכימויהםילוחהרפסמבלודיג-א

.)רתויו7%לשםישדחה
.םויבםישדחםילוח100לעמ-ב

.השקבצמבםילוח250לעמ-ג
תיכירעמתוצרפתההלחהםאהךירעהלאיהימויהלודיגהבצקדדמלשתירקיעהותרטמ2.

.התמצועיהמו,הפגמהלש
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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