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תוקידב

4 , 8 1 8
םיליעפ םילוח רפסמ

305
םיתמ

15,705
םימילחמ

הנורוקב הכרעמל ימואלה עדיהו עדימה זכרמ

7,962781,928
 תוקידב רפסמ

ימוי
תוקידב רפסמ

רבטצמ
םיכיראתב* 21/0624/03-21/06לש הממיל ןוכנ*

 תואירבה דרשמו ןוחטיבה תכרעמ ,הימדקא ,האופר ימרוג ףותישב םקוהשינ"מא ףוג אוה עדיהו עדימה זכרמ
הנורוקה ףיגנב קבאמה ךרוצל תונבותו עדימ קפסל הרטמב

םימילחמ לש תורזוח תוקידב םיללוכ םניא הלא םינותנ

21
ינויב

 24:00ינויב21-ל ןוכנ

24:00 ינויב21-ל ןוכנ םינותנה לע ססובממ"האר ידדמב הדימע

םלועהו הנורוק

הנורחאה הממיב םיליעפ םידקומ

ידועיי לופיט תשרוד

תוקידב ,הרבסה תשרוד

רפסמ לש הלדגה תשרוד

 הרבסה ,תורבדיה תשרוד

דודיב תפיכאו

תוקידבה

הפיכאו

ידועיי לופיט תשרוד

תוקידב ,הרבסה תשרוד

רפסמ לש הלדגה תשרוד

 הרבסה ,תורבדיה תשרוד

דודיב תפיכאו

תוקידבה

הפיכאו

ופי ביבא לת

בגנב הרערע

םילשורי

טהר

קרב ינב

םחפ-לא םוא

הרוח

תג תיירק

הירבט

םי תב

םייחבטמתיבבוקבדנםידבועףלאמהלעמל
רוטקס;דודיבבומשוהםיפסונ6500-ו,הינמרגב
םידוריהדובעיאנתחכונתויוצרפתהלדקומ-רשבה

תוליעיינמיסהארמTocilizumabהפורתה
הנורוקילוחבלופיטבםיינושאר



:תורוקמ
תואירבה דרשמ ינותנ1)

)24:00 ינויב21-ל ינכדע(
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:תורוקמ
תואירבה דרשמ ינותנ1)

)24:00 ינויב21-ל ינכדע(
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םילוח20-מ תוחפ םע םיבושי- האולחתב הילע

םילוח20-ל לעמ םע םיבושי ףודעת- ןוכיס ידקומ

:תורוקמ
)24:00 ינויב17-ל ינכדע( תואירבה דרשמ ינותנ1)
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םיליעפ םילוחריע
 םיליעפ םילוח

עובש ינפל
 םישדח םילוח

עובשה
10,000-ל םילוח

םיבשות
 תוקידבה זוחא
יעובש הלפכה סחיעובשה תויבויחה

 עצוממ- לודיג בצק
)םימי העבש( ימוי

1418364789%1.77-3%בגנב הרערע

51153686%3.4-8%תגתירק

2882056%3.55%םחפ לא םוא

134766985%1.91-4%םי תב

593032127%2.07-3%הירבט

387276123185%1.45-12%קרב ינב

382216106%1.73-6%הדוהי רוא

55752511262%1.21-10%םילשורי

538438123103%1.28-16%ופי ביבא לת

58577325%1.12-13%הרוח

104664243%1.64-14%דודשא

694128145%1.68-15%דעלא

13711429204%1.25-28%טהר

םיליעפ םילוחריע
 םיליעפ םילוח

עובש ינפל
 םישדח םילוח

עובשה
10,000-ל םילוח

םיבשות
 תוקידבה זוחא
יעובש הלפכה סחיעובשה תויבויחה

 ימוי עצוממ- לודיג בצק
)םימי העבש(

1221087%613%ןוריע הלעמ

18109147%1.9100%ת'ג

13211123%6.510%רתימ

1341075%3.50%ערק רפכ

93674%30%רוזא

30339%3200%ףיסאי רפכ

16133102%1.230%היקל

20101053%2-9%תוביתנ

40423%433%ןאש תיב

51424%533%יכאלמתירק



6500-ו ,הינמרגב םייחבטמ תיבב וקבדנ םידבוע ףלאמ הלעמל
 תויוצרפתהל דקומ הווהמ רשבה רוטקס ;דודיבב ומשוה םיפסונ

םידורי הדובע יאנת חכונ

הנורוקילוחכונחבואהינמרגבשGüterslohזוחמבםייחבטמתיבידבוע1,331•
ונההקבדההרוקמחוודמהי״פע.דודיבלוסנכוהםידבוע6500-כוםינורחאהםימיב
]1[לעפמבהדובעלובשוהשפוחךלהמבוקבדנש,הירגלובוהינמורמםירזןלבקידבועב
]2[.

הינטירב,דרפס,הינמרגבםייחבטמיתבבףיגנהלשתויוצרפתהתרושלףרטצמהזעוריא•
הדובעהיאנתמםיעבונולאתודסומבתויוצרפתהלםימרוגהמקלחיכ,הארנ.ב״הראבו

,יתרבחקוחירלעחוקיפרדעה–ןלבקידבועםניהםבורבשרשבהףנעידבועלשםידוריה
תופתושמתועסה,םיפופצםיפתושמםירוגמ,םידוריםיירטינסםיאנת,ןוגימיעצמארדעה
תאץיפמשןפואב–לעפמבשערהלשבםרלוקברשקתלךרוצהוםגןכתייוהדובעל
לעפמלעיגהלופידעהךומנרכשילעבםידבועהיכחווד,ףסונב.רתויברקחרמלסוריווה
תודירשלתעייסמוןכתיישהרקהדובעתביבס–עקרברשאכ,תאזלכ.םתלחמתורמל
]3[.סוריוה

יתבבהדובעהיאנתלהשדחתוינידמתשבגמתינמרגההלשממה,םיעוריאהתונשיהרואל•
ןלבקידבועתקסעהלערוסיאלוחי,2021ראונימלחה,רתיהןיב.הינמרגבםייחבטמה
.רשבהףנעב)תוימוקמתויבצקאיצוהל(יתיישעתףקיהב

חכונ,םייחבטמיתבבהאולחתהתודואלעח״ודCDC-הםסרפלירפאברבכיכ,ןיוצי•
תוינידמלעץילמהח״ודה.ב״הראיבחרבתונידמ19-בליבומהאולחתדקומםתויה
יבחרמתלדגה,םילוחםידבועלשהשפוחלםתאצוהאודיו,תבחרנתוקידב
]4[םידבועהלשםתפשבתידועייהרבסהןתמןכוהיצטינסהתרבגה,הדובעה

לארידבםייחבטמתיבבהנורוקתוצרפתהלירפאךלהמבהעריאץראבםגיכ,רכזוי•
תאשיחממובשהינמרגבעוריאה.םילהנהלעהרימשיאתובקעבהארנהלככ,דסא
עוריאהלשתונשיהעונמלתנמלעולאתומוקמבםילהנהףוכאלועימטהלךרוצה
]5[.לארשיב

ֿ◌:תורוקמ

]1[ https://www.dw.com/en/coronavirus-german-slaughterhouse-outbreak-crosses-1000/a-53883372
]2[ https://www.dw.com/en/opinion-coronavirus-outbreak-in-german-slaughterhouse-was-preventable/a-53866979
]3[ https://www.bbc.com/news/world-europe-53087139; https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/revealed-meat-processing-plants-

ideal-incubator-coronavirus/
]4[ https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6918e3.htm?s_cid=mm6918e3_x
]5[ https://www.themarker.com/coronavirus/1.8776320

]1[
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:תורוקמ
.1https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.13.20100404v2
.2https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.06.20122341v1
.3https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.29.20117358v1
.4https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.08.20125245v1
.5https://www.wsj.com/articles/gileads-remdesivir-tested-with-other-drugs-to-fight-covid-19-11589362200
.6https://www.hindustantimes.com/world-news/roche-gilead-to-test-drug-cocktail-against-severe-covid-19/story-

AV5xq9oV6RbrS0rM5pYJcN.html
.7https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0953620520301941?token=01105085E236B2155261FAFB821936FF752AE08D965877FF

D51CE1CA4854497B6AA0A1FA6992AD8AFCB6EC6638F62583

 הנורוק ילוחב לופיטב םיינושאר תוליעי ינמיס הארמTocilizumab הפורתה

Hoffmannתרבחידילעתרצוימההפורתהניה)Tocilizumab(באמוזיליסוט• la Rocheתרשואמותירציוושה

י״עתלעופהפורתה.לארשיוב״הרא,הפוריאבתוברל,תינורגשםיקרפמתקלדבלופיטלתוברתונידמב

.היתובקעבםרגיהללולעשקזנהותקלדהתאתיחפהלהפורתההיושעךכ,IL-6ןיקוטיצלםינטלוקתמיסח

לשהתוליעיבתויבויחתוינושארתואצותםיארמהנורחאלומסרופשםייביטקפסורטרהבקועירקחמרפסמ•

המשנהושרד(םישקהנורוקילוח154ןחבשרקחמ,ךכ.הנורוקילוחלשינילקהםבצמרופישבהפורתה

תצובקלסחיבןחבהתצובקברקבהתומתהרועישב45%-כלשתקהבומהדיריהלחיכהארה,)תינשלופ

הפורתהיכאצמוינוניבבצמבםימשנומםילוח246לעהפורתהתעפשהתאקדבףסונרקחמ.תרוקיבה

סחיב,תינכמהמשנהבךרוצהתתחפהוהלחמהךלהמרוציק,התומתהיזוחאבתקהבומהדירילהאיבה

.תרוקיבהתצובקל

הדירילבאמוזיליסוטבשומישןיבקהבומרשקאצמ,םילוח1,200-כןחבודרפסבךרענשףסוניתיפצתרקחמ•

C)Cביגמןובלחלשהובגרועישםעםילוחב,התומתהיזוחאב reactive protein - CRP(ןמסכשמשמרשא

ךרענשיתיפצתרקחמלעעדונ,ךכלעקרב.הפורתבלופיטרחאלדריםדבוזוכיר-ףוגבהליעפתקלדךילהתל

.תינשלופהמשנהלוקקזנאלךא,יתמישנלשכותואירתקלדמולבסשםיזפשואמהנורוקילוח62ןחבוהילטיאב

םגומכתרוקיבהתצובקלסחיבקהבומןפואבםיהובגתודרשיהירועישלאיבההפורתבלופיטיכאצמנ

.הלחמהךלהמרופישל

Hoffmann(הרבחה,ףסונב• la Roche(תרבחםע,3הזאפינילקרקחמבהלועפףותישלעהנורחאלהעידוה

ןוחבליופצרקחמה.תונידמרפסמבהנורוקילוחבלופיטלהרשואוריביסדמרהפורתהתאתרציימשדאיליג

םילוח450-כלעבלשמהתוליעיקדביתותרגסמב.ינוישדוחבלחיו,באמוזיליסוטוריביסדמרלשבלשמ

םהיתואצות.תופורתיבלשמםינחובוםויכםישחרתמהםיפסונםירקחמ6-לףרטצמהזרקחמ.תונידמרפסמב

.םיבורקהםישדוחבםסרפתהלתודיתע

בקע(תויעמשמדחאליכםא,תויבויחתוינושארתואצותהגיצמבאמוזיליסוטהפורתהיכהארנ,םוכיסל•

,תקהבומהרוצבהתוליעיתאססבלתנמלע.םישקוםיינוניבהנורוקילוחבלופיטב)וכרענשםירקחמהיפוא

.ףקיהיבחרוםייארקא,םירקובמםיינילקםירקחמבךרוצשייבטימהלופיטהןפואתעיבקו
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https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.29.20117358v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.08.20125245v1
https://www.wsj.com/articles/gileads-remdesivir-tested-with-other-drugs-to-fight-covid-19-11589362200
https://www.hindustantimes.com/world-news/roche-gilead-to-test-drug-cocktail-against-severe-covid-19/story-AV5xq9oV6RbrS0rM5pYJcN.html
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0953620520301941%3Ftoken=01105085E236B2155261FAFB821936FF752AE08D965877FFD51CE1CA4854497B6AA0A1FA6992AD8AFCB6EC6638F62583


"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

עצוממבהדיריהלחשאיהרבדהתועמשמ,ילילשונהימויהלודיגהזוחארשאכ,וזבושיחתטישב-ו
ןיאןכלו)םינורחאהםימיבתוחפל(הכיעדלשךלהמבהנההפיגמה,ןורחאהםויבםישדחהםיקבדנה
."הלפכהלםימי"גשומלתועמשמ

ימים	להכפלה =
𝐥𝐨𝐠𝟐

𝐥𝐨𝐠(𝟏 +  (קצב	הכפלה	יומי

 
הלפכהל- ליעל אמגודל ךשמהבו
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