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31/12/2020 -ן לכודעמ

,)"הקמ (וסלי הנב מערתקדח ףגי בנםשיתו יעותיגנוים חיילבבע , אדםינ בב תחלואהי מקרוםכי סןללה

2020נת ש ורךלאום בארץ י מקלפ

 

, יםנוש םישובי26 - בורריםהמתג) "הקמ (לוסי הנב מערתקדח בחולים28ראלבישנוחבאו זוהבשנ

43 -בצאומנ"הלקמיםביויחיםתושיוים שוניםבוישבחמישה בבע"חלואה תחימקרחמישהחודוו

 .ץראה חבירב תמוקומ

 :אדם ניבבה אותחל

להבט( יםנו שיםבויש26 - בריםרהמתגו, *יםרועשמ 10ם כותמ ,"ה בקמחולים28חנובאו2020 בשנת

 5( טסגואום ישדוחבה לחהם ירקמהר פסמבה ילע .ולייש דוח ףוסבלתמאיוח דוןאשור הלהוחה  .)1

אתווהש . אחד)הול (חרודצמב ים)לחו 7( ובמברנ ,ם)ליחו 6 (וקטוברא ,ים)לחו 8( ספטמבר, ם)חולי

היעמצב , המקבילהפהבתקו2011-2019יםנש הוצעלממ )ברדצמב31 - לעד( השנהיםולהחמספר

ה תפצנ אדםינבב ההתחלוא .)1 ף(גרדצמברד עלייויםודשחבתיתומשמעמוכהנתחלואהרמתעל

 תזוחומי לפיםהחולגותלפתה. ערבההופלהשה ,ףוחה רשומי ךראול , יזרעאל עמק הגליל,עצב אורבאז

וז חמ ,)2 (אביב- תלוז מח,)14 (זכ מרזמחו), 2( פהחי זחומ), 2 (וןפצ זחומ :הינהותריא הבדרמש

 .)1 להבט() 3( וםרדמחוז  ו)4 (וןקל אשז), מחו1לים (שורי

לוואייףגנבהדבקהותשראפעלותעימצבלושותנישוארבדהעמותאצותשלהוחואה" ערושמ"כדרגומהלהוח, זהחיוובד  *

יםלוחהמלקחהזמןלךהמב. יףגנבדבקנכיותחיכומדההמעבתווצאתרובושעלהוחואה" בחןואמ"כדרוגהמלהוח

ם.רובעבלוקתהשפותסנודהמעבותוצאתוראל" יםנחבואמ"כדשמחרודגוי" יםרעושמ"כלהיחתדרוגהוש

רוביצה תאוירב תישירוש רא
ותאירבה דרשמ
91010ם ילשורי1176ד..ת
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ראש שירותי בריאות הציבור
משרד הבריאות

91010ירושלים 1176ת.ד.

:ח"עבבה אותחל

 ק שור גןב במושד אחססו,  ספטמברילתבתח . בבע"חואהל תחימקרשהחמיחודוו2020 בשנת

י שנ ו בנצרת אחדסוס ובר,טקוא  ובתחילת,וןרשבש לגמ ץבוקי בףסנו סוסו  ימורד הףוחה רשוימשב

  .)2 להטב( כועב םוסיס

ם:ישיתויף בנגות העיגנ

ים עמבצ ביבהס ההגנתל ד המשר עםףו בשיתת הבריאומשרד ,שיםותי השל תוליעפה עונת מתחילת

ועד לנובמבר.   יאמה ממיקר בעונה החעבוהה  גברוטינה ותבישחים. שות ביףגי הנתאוצמהשל   ורטינ

רבהע בלי יוףוסב .ה"קמיףנגביםועגנהיםושתיעםם ירתא43ו אצמנ, 2020שנתבחוק שנלתדוכיבל

וף סב ובירעמ הוןחתהת לליגבויזרעאל קגוסט בעמוא; באמצע להעמק החו בטסגו אוחילתת ב;יתהדרומ

ור שימר וזאב, רבמטפסע צמאב ;יהמזרחוןהתחת לגליב ,ספטמבר תחילתב .פלהש הזוראב ,טסגואו

ניפוצה בגנב ופלהש ב,ימודר הףוחה רשומי ב,רבמטפ סףוסב; ןומרו השברמער וזאובמירודה ףחוה

 ןירדה ת בבקעוברוקטא וףבס; וניפצהף וחר ושימבות ימורדהה ברעב ,ברוטוקא באמצע ;יבהמער

  .)3 טבלה( וןרמ השורבעמ-וםרדב ,ובמברנחילת תבו

יםורזאביקר בעיםושיתההדברתצימאמאתירבגלה, חשוב"הקמףינג של לותיפעעונת  כמו בכל

שיתיאנותנוגהתיאמצעבמושישהעלידלהקפורבילצואולקר ,יףגנהשלברתגמולותיפערהוטנבהםש

: ותיארשרד הבמאתר  בלמצוא ניתןסף ונידע יתושים. מותצימעקימנעהלדיכ

https://www.health.gov.il/Subjects/disease/WNF/Pages/protection.aspx
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ראש שירותי בריאות הציבור
משרד הבריאות

91010ירושלים 1176ת.ד.

:םריגומ םוקמו יךתארפילי אדםנבביףגנהשלחוןאב :1טבלה 

תאריך הגעת דגימהישוב.מס
לשכת בריאותסטאטוס אבחון מעבדהלמעבדה

תל אביבמאובחן01/11/2020אור יהודה1

דרוםמאובחן27/07/2020אילת2

דרוםמאובחן02/12/2020באר שבע3

רחובותמאובחן12/10/2020בית גמליאל4

אשקלוןמשוער25/08/2020בית ניר5

רחובותמאובחן28/10/2020בני ראם6

תל אביבמאובחן24/09/2020בת ים7

נתניהמשוער16/08/2020)איחוד(גבעת חיים 8

נתניהמאובחן08/10/2020גן יאשיה9

נתניהמאובחן13/09/2020זמר10

נפת חיפהמשוער16/11/2020חיפה11

נתניהמאובחן02/11/2020טייבה12

נתניהמאובחן17/11/2020טירה13

ירושליםמאובחן10/09/2020ירושלים14

רחובותמשוער05/10/2020כפר אביב15

נתניהמאובחן10/09/2020לוטן16

נתניהמאובחן07/09/2020פרדסיה17

צפתמשוער27/08/2020קדמת צבי18

דרוםמשוער20/08/2020קטורה19

 Director of public health services
Ministry of Health 
 P.O.B 1176 Jerusalem 91010



ראש שירותי בריאות הציבור
משרד הבריאות

Director of public health services
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 :המשך - יםורקום מגמו יךתארפילי אדםנבביףגנהשלחוןאב :1טבלה 

תאריך הגעת דגימהישוב.מס
לשכת בריאותסטאטוס אבחון מעבדהלמעבדה

נפת נתניהמאובחן16/09/2020קלנסווה20

אשקלוןמשוער29/09/2020קריית גת21

חיפהמאובחן18/10/2020קריית טבעון22

פתח תקוהמאובחן12/11/2020ראש העין23

ראשון לציון24
רחובותמאובחן24/09/2020

רחובותמשוער29/10/2020

כנרתמשוער16/08/2020שדמות דבורה25

שדרות26
אשקלוןמשוער10/11/2020

אשקלוןמאובחן17/11/2020



ראש שירותי בריאות הציבור
משרד הבריאות

Director of public health services
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91010P.O.B 1176 Jerusalem 91010ירושלים 1176ת.ד.

-2011יםנש הוצעלממ )בדצמבר31 -ל עד( שנההיםלוהחמספראתווהש ,ף מהגרותרא ליתן שנפיכ

 .השנהיתותמשמענמוכהלואהתחרמתעלמצביעהילה,ופה המקבבתק2019

יםשנביםלוח הפרמסע צוממל סחיב2020נתשבאלישרב סלוהני ערבמ תקדח  שלהאותחל ףגר
)31.12.20- לוןכנ( 2011-19

2020מקרים בחודש -20192011ממוצע בחודש 2020מצטבר -192011מצטבר ממוצע 
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ראש שירותי בריאות הציבור
משרד הבריאות
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 :וםיקמו יךתארי בבע"ח, לפקמ"ה ף של נגיחוןאב: 2טבלה 

תאריך הגעת בעל חייםמיקום.מס
מחוזנפהדגימה למעבדה

מרכזרחובות03/09/2020סוסגן שורק1

חיפהחדרה03/09/2020סוסמגל2

צפוןנצרת04/10/2020סוסנצרת3

צפוןעכו06/10/2020סוסיערה4

צפוןעכו08/10/2020סוסעכו5



ראש שירותי בריאות הציבור
משרד הבריאות

Director of public health services
Ministry of Health

91010P.O.B 1176 Jerusalem 91010ירושלים 1176ת.ד.

:הידדת לכוקנ וךריאתפיליםושתיביףהנגשלפעילות :3טבלה 

תאריך הגעת דגימהמיקום.מס
למעבדה

מחוז

דרום22/07/2020בריכות חימצון- אליפז 1

דרום22/07/2020ח  גלישה.סמר ב2

דרום22/07/2020יוטבתה תמרים מרכז3

דרום22/07/2020ח.ב- גרופית 4

דרום22/07/2020גלישה. ח.ב- קטורה5

מרכז26/07/2020נחל קישון כביש תענך6

צפון04/08/2020גונן הרחבה7

צפון12/08/2020כפר יהושע8

צפון17/08/2020 7אקליפטוס- טחנות 9

צפון24/08/2020מאגר הסוללים)גלישה מהמאגר הגדול (- נטופה - כפר מנדא 10

צפון24/08/2020רמת דוד מאגר תפעולי11

צפון24/08/2020נחל עדשים גשר הרכבת12

צפון24/08/2020נחל מזרע13

מרכז30/08/2020קטע בטיפול ע- נחל שורק 14

מרכז330/08/2020כביש - נחל שורק 15

צפון09/09/2020השבעהנחל תבור-16

צפון09/09/2020הזורעים תעלה17

צפון09/09/2020יבנאל18

אשקלון15/09/2020כרמייה תחנת סניקה19

אשקלון15/09/2020מערב- מאגר שקמה 20

מרכז21/09/2020עלי זהב21



ראש שירותי בריאות הציבור
משרד הבריאות
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 :משךה - דת לכידהקונ וךריאתפיליםושתיביףגנהשלפעילות :3טבלה 

תאריך הגעת דגימהמיקום.מס
למעבדה

מחוז

אשקלון23/09/2020צפונית מערבית לקריית מלאכי- נחל אלה 22

אשקלון23/09/2020מאגר שאיבה קיבוץ חצור23

אשקלון23/09/2020מאגר).(נוגהטנא-. .תימורים ג24

דרום23/09/2020נחל פטיש גשר אופקים25

אשקלון23/09/2020רחוב יהודה- נחל נועם26

דרום24/09/2020אורים27
דרום12/10/2020גלישות- יוטבתה בריכות חימצון 28
דרום12/10/2020בריכות חימצון- אליפז 29
דרום12/10/2020ח.ב- גרופית 30
דרום12/10/2020גלישה. ח.ב- קטורה31
צפון18/10/2020משרדים- עין אפק 32
צפון18/10/2020דרומית מכפר מסריק)ביצות ותעלה בין המפעלים לנחל (- נעמן . נ33
צפון18/10/2020כרי נעמן, נעמן. נ34
ירושלים225/10/2020קליה שכונה חדשה 35
ירושלים225/10/2020קליה שכונה חדשה 36
ירושלים25/10/2020בית נטוש37
ירושלים325/10/2020קליה 38
מרכז902/11/2020בית אריה מלכודת 39
מרכז1102/11/2020פדואל מלכודת 40
מרכז702/11/2020פדואל מלכודת 41
מרכז402/11/2020פדואל מלכודת 42
מרכז1202/11/2020בית אריה מלכודת 43



/
סוילנה ברעמ תחדקב םדאב האולחת של יתפרגואיג הצופת

םיושיתו "חעב ביף הנג שלםיאצוממ
 31/12/2020-ל ןכדועמ
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טירה

אילת

לוטן

בת ים

טייבה

קטורה

שדרות

באר שבע

ירושלים

קלנסווה

בני ראם

בית ניר

פרדסייה

ראש העין

קריית גת

כפר אביב

אור יהודה

בית גמליאל

ראשון לציון

קריית טבעון
שדמות דבורה

גבעת חיים (איחוד)

גן יאשיה

0 25 5012.5 Kilometers

!  יתושים חיוביים
!(  בע"ח נגועים

מאומת

1

ממצאים בבע"ח ויתושים

משוער

מקרי תחלואה באדם



ראש שירותי בריאות הציבור
משרד הבריאות
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:ףטשו החודההכנת ב םשתתפימ

מרושה-בתלאותיהבררדשמשליםיפגנלהמרכזיתבמעבדהםייטאונוזויםגיפנליהארצהמרכז: םינותנ
, םטיינוואוזיםפילנגציראההמרכזמפושנאסיםוננתעלתבססהביםלרושיבלוגיהומיפידאלאגףהו

ותבדעמביתלוגומוהאנטהמעבדה, איכילובבום"ברמבגיותלורוהוימעבדותה, גיהולמיודיפאלאגףה
ית יריועביבההסלהגנתשרדמביםקימזלהדברתדהחיהי ,םלישרוביאותירבהשרדמשלותהמרכזי

 הגילורולוי טיבהח הרוןמיק םש לע רירינט הוןוכמהמ קבלו התח"ע בב"הקמ תעוגי נעל םנינתו .יםלשירו
 ר ביותח לםיולחה ת ביםניגה ועבטה תשור די יעל םפי נאסרב תפועו  .פותו עות למחליבהוהחט

י.ראפסב

 ז המרכ,יג לוסטביניר "דוםילרוש י,תריאו הבדרשמ ,גיהולוימדיפ לאףגהא ,רזגל לעיו"ח: הדהכנת
 .ומרשה-ים, תלפגיזית לנכיים, המעבדה המרנוטואוז םפיגי לנציראה
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