
תויבויח תוקידב ימוי תוקידב רפסמ

9.3% 11,195
)עובש ינפל8.0%( )עובש ינפל11,530(

רבטצמ םירטפנ רפסמ םיליעפ םילוח רפסמ

686 21,714
)לומתאמ +11( )עובש ינפל20,872(

תימוי בצמ תנומת
הנורוקב הכרעמל ימואלה עדיהו עדימה זכרמ
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https://go.gov.il/covid19-status תמא ןמזב םינותנב הייפצל

םישדח םיתמואמ םילוחהשק בצמב םילוח

מ"האר ידדמב הדימע

האולחתה בצמ

הנורחאה הממיב םיטלוב םידקומ

!

ימוי עצוממ יוניש בצק לש יעובש עוצימיוניש תמגמ

השק בצמב םישדח םילוח

 םישדח םילוח

ץאומ האולחת בצק

טאומ האולחת בצק

עובש לכ2 יפ הלפכה

עובש לכ2 יפ הנטקה

עובש לכ2 יפ הלפכה

עובש לכ2 יפ הנטקה

384

)לומתאמ-9 ,עובש ינפל394(

1%1043

םוי90-מ רתוי ושרדיי יחכונה האולחתה בצקב
םויל םילוח400 לש דעיל העגהל

)יעובש עצוממ1,423 ,הנורחאה הממיב(

17
טסוגואב

ימוי עצוממ יוניש בצק

תכשמנ האולחת

ץאומ האולחת בצק

טאומ האולחת בצק

תכשמנ האולחת

)םיזוחאב םישדחה םילוחה רפסמ לש(

.תכרעמב םינוכדע רואל םינותנב םייוניש ונכתיי , 24:00 טסוגואב16-ל ןוכנ םינותנה לע ססובמ

ידועיי לופיט תשרוד

 תוקידב ,הרבסה תשרוד
דודיב תפיכאו

 רפסמ לש הלדגה תשרוד
תוקידבה

  הרבסה ,תורבדיה תשרוד
 הפיכאו

הנורחאה הממיב םיטלוב םידקומ

קרב ינב

דעלא

שמש תיב
תיליע ןיעידומ

אכרי

ביבא לת
םסאק רפכ

ןינ׳חס

אבוקנ ןיע

תיליע רתיב

םילשורי

טוליע

רכמ-הדייד'ג

https://www.gov.il/he/departments/corona-national-information-and-knowledge-center
https://www.gov.il/he/departments/corona-national-information-and-knowledge-center
https://go.gov.il/covid19-status


פ“שת'ה באז"כ

תימוי בצמ תנומת

)יעובש עצוממ( םינורחא םיישדוחםינורחא םייעובש

םישדח םילוח

תוקידב רפסמ

תויבויח תוקידב זוחא
 םימילחמ לש תורזוח תוקידב ללוכ אל
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פ“שת'ה באז"כ

תימוי בצמ תנומת

 בצמב םישדח םילוחו םישדחה םילוחה רפסמ ןיב רשק
הרוחא עובש השק

)יעובש עצוממ( םינורחא םיישדוחםינורחא םייעובש

השק בצמב םילוח

השק בצמב םישדח םילוח
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 םישקה םיזפשואמה רפסמב יוניש
םינורחאה םייעובשב םיליעפה

 םיזפשואמה רפסמב יוניש
הנורחאה הממיב םישקה

 םיזפשואמ רפסמ
השק בצמב

34+ 9- 384
םויל עצוממ יוניש-1(

)ןורחאה עובשב



פ“שת'ה באז"כ

תימוי בצמ תנומת

)60 ליג לעמ(

ישדוח עצוממ
17%

ןושארה לגב עצוממ

םישדח םילוח יאליג

ןוכיסב ליג תצובקב םילוח

השק בצמב םישדח םילוחםישדחה םילוחה ללכ
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12%

ןורחאה עובשב םיאליגה תוגלפתה



פ“שת'ה באז"כ

תימוי בצמ תנומת

םילוח50-ל לעמ םע םיבושי- ןוכיס ידקומ

םילוח50-מ תוחפ םע םיבושי- האולחתב הילע

|17.8.2020 | ינש םוי

ריע
 םילוח
םיליעפ

 םילוח
7 םיליעפ

הרוחא םימי

 םישדח םילוח
 םימי7-ב
םינורחאה

 םיליעפ םילוח
10,000-ל

םיבשות

 תוקידב זוחא
7-ב תויבויח

םינורחאה םימי

7 הלפכה סחי
הרוחא םימי

 לע לודיג בצק
 םימי7 ינפ

םינורחא

981683116.5024.06%6.19-1.19טוליע
1130964607146.8129.91%1.63-10.60תיליע ןיעידומ

1434162060271.4119.29%1.37-4.60קרב ינב
713739202.8620.10%2.050.00אבוקנ ןיע
26130910442.3422.79%1.34-8.77תיליע רתיב

37543474159140.3110.98%1.46-4.62םילשורי
46356917536.5014.60%1.31-6.91שמש תיב

1073115224123.514.12%1.21-1.23ופי- ביבא לת
108368832.9910.01%3.4410.00ןינ'חס
26443711855.5221.64%1.27-11.94דעלא

59234128.4110.46%2.7824.24רכמ-הדייד'ג
147919061.0619.57%1.99-13.46םסאק רפכ

314180148201.428.08%1.829.63אכרי
1881789148.8615.45%1.51-9.00תוביתנ

71373832331.598.39%1.44-3.00דודשא
79374462.7314.63%2.194.76דסא-לא רייד

96953147.1916.30%1.330.00אדנמ רפכ
66393554.0713.31%1.9016.67ת'ג

1251075751.2216.10%1.539.62יכאלמתירק
72692958.1018.24%1.427.41םיסכר

71424547.0515.68%2.0712.50ןוריע הלעמ
31724311240.3714.21%1.46-17.65תרצנ

143898153.8413.19%1.912.53הריט

ריע
 םילוח
םיליעפ

 םילוח
7 םיליעפ

הרוחא םימי

 םישדח םילוח
 םימי7-ב
םינורחאה

 םיליעפ םילוח
10000-ל

םיבשות

 תוקידב זוחא
7-ב תויבויח

םינורחאה םימי

7 הלפכה סחי
הרוחא םימי

 לע לודיג בצק
 םימי7 ינפ

םינורחא

1531226.269.45%5.009.09ןובלייע
25121765.9117.02%2.42-10.53ארב רפכ

5756.1520.00%2.4016.67>15דיפל
26221461.8925.45%1.64-17.65לאונמע

312415140.1417.24%1.63-16.67םינרואה רפכ
1551036.789.90%3.000.00הדעסמ
2122088.648.86%11.00-9.09איינק ןיע
21119.794.00%6.5037.50>15ת'ג-חונאי

29161416.3817.95%1.88-6.67הפיסכ
26201741.4721.79%1.85-5.56םירעיתירק

42271931.3117.92%1.70-5.00ףחנ
2471919.4810.00%3.7111.76לובאכ

26101735.5312.78%2.706.25בעש
40192825.939.62%2.4755.56םורכ-לא ד'גמ

34202233.3715.38%2.10-12.00הילו'גל'ג
1861317.987.95%3.170.00רתימ

22111322.4415.12%2.180.00תילילגה רוצח



פ“שת'ה באז"כ

תימוי בצמ תנומת

םלועל סחיב האוושה

שיא ןוילימל םויל תוקידבשיא ןוילימל םישדח םילוח

תויבויח תוקידב זוחא שיא ןוילימל םויל םיתמ

יקלח עדימ
ןושארה לגב

םייעובש םיעצוממ
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האוושהה לע עיפשהל םילוכי הדידמה תוטישב תונידמ ןיב םילדבה*


