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הנורוקב הכרעמל ימואלה עדיהו עדימה זכרמ

18,183966,767
 תוקידב רפסמ

ימוי
תוקידב רפסמ

רבטצמ
םיכיראתב* -29/0624/03-29/06לש 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

30

24:00ינויב29-ל ןוכנ

24:00ינויב29-ל ןוכנ םינותנה לע ססובממ"האר ידדמב הדימע

םלועהו הנורוק

הנורחאה הממיב םיליעפ םידקומ

ינויב

ידועיי לופיט תשרוד

תוקידב ,הרבסה תשרוד

רפסמ לש הלדגה תשרוד

 הרבסה ,תורבדיה תשרוד

דודיב תפיכאו

תוקידבה

הפיכאו

טהר

הירבט

םי תב

םסאק רפכ

בגנב הרערע

קרב ינב

דול

דודשא

דעלא

םילשורי

תיחפהליושעהקבדהםרטןימרופטמןתמ
תרכוסמתולבוסהCOVID-19תולוחבהתומת
רתיתנמשהמו

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


:תורוקמ
תואירבה דרשמ ינותנ1)

)24:00ינויב29-ל ינכדע(

םינורחאה םייעובשב לארשיב האולחתה תומגמ
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:תורוקמ
תואירבה דרשמ ינותנ1)

םינורחאה םייעובשב לארשיב האולחתה תומגמ

)24:00ינויב29-ל ינכדע(
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םילוח30-מ תוחפ םע םיבושי- האולחתב הילע

םילוח30-ל לעמ םע םיבושי ףודעת- ןוכיס ידקומ

)24:00ינויב29-לינכדע(תואירבהדרשמינותנ:תורוקמ
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םיליעפ םילוחריע
 םיליעפ םילוח

םימי7 ינפל

 םישדח םילוח
 םימיה7-ב
םינורחאה

10,000-ל םילוח
םיבשות

 תוקידבה זוחא
7-ב תויבויחה

 םימיה
םינורחאה

 הלפכה סחי
 םימי רפסמ

הרוחא

- לודיג בצק
 ימוי עצוממ

)םימי העבש(

1019229%1013%ןימינב די
120121113%120%הילו'גל'ג

26224104%134%הריט
28226224%1.270%םיסכר
2241844%5.513%הלופע

27101942%2.912%ןורשה דוה
2882042%3.518%םייתעבג

1331065%4.330%לאירא
22187183%1.390%ת'ג

1441076%3.525%באז תעבג
20131174%1.8557%בקעי ראב

119767%1.780%הפיסכ
25111543%2.3636%ןיעה שאר
1129133%5.529%השנמ יפלא
1810975%1.9-36%יכאלמ תירק

23131062%1.77150%ונוא תירק
17153251%1.20%םיבהל
20183101%1.17-25%הרערע
107353%1.430%עבש לת

1396104%1.670%רוזא
1074152%1.5733%םירעי תירק

17166113%1.380%היקל

םיליעפ םילוחריע
 םיליעפ םילוח

םימי7 ינפל

 םישדח םילוח
 םימיה7-ב
םינורחאה

10,000-ל םילוח
םיבשות

 תוקידבה זוחא
7-ב תויבויחה

 םימיה
םינורחאה

 הלפכה סחי
 םימי רפסמ

הרוחא

- לודיג בצק
 ימוי עצוממ

)םימי העבש(

39337169%13.336%םסאק רפכ
555323294267%1.9116%קרב ינב

2131548811811%1.57-4%בגנב הרערע
61853156%7.6347%הנומיד
348110256146%3.3328%דודשא

882668108%3.6228%דול
35530175%78%ןאש תיב

196132882910%1.6713%טהר
75644742475%1.9513%םילשורי
7938431310%2.132%תיליע רתיב
697532234134%1.4418%ופי ביבא לת

3573054%5.2930%הירהנ
506111318%1.18-15%הרוח
253141129165%1.918%םי תב

95554876%1.8750%שמש תיב
824537277%1.820%היברג לא הקאב

1095166226%2.2949%הירבט
61244142%2.713%תובוחר

58363375%1.92-13%תיליע ןיעידומ
 םיבכמ ןיעידומ

תוער
39172543%2.4733%

864447115%2.0712%הלמר



תולוחב התומת תיחפהל יושע הקבדה םרטןימרופטמ ןתמ
COVID-19רתי תנמשהמו תרכוסמ תולבוסה

רתי,ליגומכ(הנורוקהתלחממהתומתלןוכיסימרוגםניהרתיתנמשהו2גוסתרכוס•
םיניקוטיצםיררחשמ,ימינפןמושיאתשאוהךכלירשפארבסה.)'וכוןושיע,םדץחל
.COVID-19-התלחמבהתומתלורשקנשהשירקידדועמוIL-6,(TNFa(םייתקלד
יתרגשלופיטכתבשחנוםלועהיבחרבהירלמותעפשדגנכרבעבהשמיש,ןימרופטמ
םיירשפאםיכוביסמהתומתתעינמבהתעפשההנחבנ,תאזרואל.תרכסילוחב
.COVID-19-התלחמב

6,256ללכ,ב"הראבתיחכונההנשהךלהמבעצוברשאיביטקפסורטרהבקוערקחמ•
.COVID-19-התלחמלשבוזפשוארשא,רתיתנמשהוא,2גוסתרכוסםעםילפוטמ
תמועלהתומת17.8%ומשרנ,זופשאהםרטןימרופטמבהלפוטרשאהצובקהברקב

התחפהלרשקנןימרופטמיכעדונדוע.הפורתבולפוטאלשםילפוטמהברקב21.3%
יפלהריהנהנניאהפורתהתעפשהיכןיוצי.םירבגבאלךא,םישנתתומתבתקהבומ
.םזופשאםעהתואלוטילוקיספהםיזפשואמהםילוחהןכש,העש

הכומנהתומתוארה,םייתרכוסםילפוטמ120-ו283וללכשםיניסםירקחמ2,ףסונב•
9.3%-ו12.3%לומ2.3%לשםירועישבזופשיאהםרטןימרופטמבםילפוטמברקברתוי

רשא,םייתרכסהנורוקילוח1,317ללכשףסונרקחמםעדחי,תאז.המאתהב19.5%לומ
ןניאולאתואצותיכןיוצי.הפורתהילטונברקברתויהכומנהתומתאוהםגגיצה
.תיטסיטטסתוקהבומ

םיינילקםירקחמעצבלשרדנ,התונימזוהפורתהלשהובגהתוחיטבהליפורפרואל•
דעועצובאלרשארתיתנמשהותרכסמםילבוסהברקבףקיהיבחרוםירקובמ,םייארקא
תאךירעהלתנמלע,תאז.COVID-19-בהאולחתמהאצותכהתומתלרשקהבהכ
ףאוולאםילוחברקבוזהנגהתגשהלשרדנהלופיטהךשמתאותיתנגההתלעותה
.הלחמהלשםינושהםיבלשב)יטנבו'גדא(הוולנלופיטכ

:תורוקמ
.1https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.19.20135095v1
.2https://www.ajtmh.org/content/journals/10.4269/ajtmh.20-0375
.3https://www.diabetesresearchclinicalpractice.com/article/S0168-8227(20)30433-2/pdf
.4https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jmv.25958
.5https://www.diabetesresearchclinicalpractice.com/article/S0168-8227(20)30534-9/fulltext
.6https://www.diabetesresearchclinicalpractice.com/article/S0168-8227(20)30518-0/pdf
.7https://consumerchoicecenter.org/to-fight-severe-coronavirus-disease-and-even-ageing-make-metformin-an-otc-drug-now/
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"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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