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306
םיתמ

15,790
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הנורוקב הכרעמל ימואלה עדיהו עדימה זכרמ

12,337795,287
 תוקידב רפסמ

ימוי
תוקידב רפסמ

רבטצמ
םיכיראתב* 22/0624/03-22/06לש 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

22
ינויב

 24:00ינויב22-ל ןוכנ

24:00 ינויב22-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

דעלא

בגנב הרערע

תג תיירק

קרב ינבםילשורי

הרוח

םחפ-לא םוא

הירבט
ופי- ביבא לת

םי תב

תוצרפתהליכהלתושיחנבלעופיניסהרטשמה
ינויב22ןוכדע-גני'גייבבןוזמהקושבהנורוקה

םינוסיחהשולשחתפלץרמבתלעופןיס
תינוסיחהבוגתומיגדהיכתחוודמ,הנורוקל
תיתועמשמ

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


:תורוקמ
תואירבה דרשמ ינותנ1)

)24:00 ינויב22-ל ינכדע(
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םינורחאה םייעובשב לארשיב האולחתה תומגמ



:תורוקמ
תואירבה דרשמ ינותנ1)

)24:00 ינויב22-ל ינכדע(

םינורחאה םייעובשב לארשיב האולחתה תומגמ
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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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ריע
 םילוח
םיליעפ

 םילוח
 ינפל םיליעפ

עובש

 םילוח
 םישדח
עובשה

-ל םילוח
10,000

םיבשות

 זוחא
 תוקידבה
 תויבויחה

עובשה

 הלפכה סחי
יעובש

- לודיג בצק
 ימוי עצוממ

 השימח(
)םימי

- לודיג בצק
 ימוי עצוממ

 העבש(
)םימי

1518275849%1.916%12%בגנב הרערע
405275148195%1.544%6%קרב ינב

2882055%3.5-5%5%םחפ לא םוא
145768596%2.1213%16%םי תב
54153995%3.6-24%0%תג תירק

646310406%1.1633%0%הרוח
844143176%2.0518%30%דעלא
613034127%2.13-8%3%הירבט

5%-546440138103%1.31-10%ופי ביבא לת
56552914162%1.279%13%םילשורי
392219106%1.869%12%הדוהי רוא
48312386%1.7470%77%תיליע רתיב

121666253%1.9458%27%דודשא
24%-13611429204%1.25-35%טהר
101624752%1.7610%18%ןולוח
8%-48282363%1.820%הלמר
20111243%2.09125%71%הנבי

24111322%2.1830%18%אבס רפכ
9%-94524331%1.83-20%הפיח

137915152%1.562%2%הווקת חתפ
8%-108793642%1.46-16%הינתנ
1541125272%1.463%8%עבש ראב

47262632%227%30%ןג תמר
10%-2011953%1.82-33%תוביתנ

31181453%1.78-8%8%תליא
26131331%2125%30%הננער
24131321%283%63%תובוחר

ריע
 םילוח
םיליעפ

 םילוח
 ינפל םיליעפ

עובש

 םילוח
 םישדח
עובשה

-ל םילוח
10,000

םיבשות

 זוחא
 תוקידבה
 תויבויחה

עובשה

 הלפכה סחי
יעובש

- לודיג בצק
 ימוי עצוממ

 השימח(
)םימי

- לודיג בצק
 ימוי עצוממ

 העבש(
)םימי

1111048%11200%150%יכאלמ תירק
1221087%60%11%ןוריע הלעמ

18109146%1.913%13%ת'ג
20%-16412242%4-45%םיבהל
1711783%1.6420%17%הרערע

16133103%1.23-33%0%היקל
13211122%6.5-64%0%רתימ

30%-137774%20%ערק רפכ
11%-179842%1.89-25%ונוא תירק

13140790%100הליג רה
 הנח סדרפ

רוכרכ
157830%2.140%14%

1310552%1.5-25%0%בקעי ראב
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ןוזמהקושב הנורוקהתוצרפתה ליכהל תושיחנב לעופ יניסה רטשמה

ינויב22ןוכדע-גני'גייבב

:תורוקמ
(1http://www.globaltimes.cn/content/1192248.shtml; http://www.xinhuanet.com/english/2020-

06/21/c_139155219.htm; https://twitter.com/i/web/status/1274204853166764032
(2https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/china-extends-lockdown-to-more-areas-in-beijing/1878650
(3https://www.thebeijinger.com/blog/2020/06/16/need-quarantine-what-expect-if-you-travel-these-provinces-

beijing
(4https://www.chinadaily.com.cn/a/202006/18/WS5eeae13ea310834817253ec7.html
(5https://www.globaltimes.cn/content/1191980.shtml
(6https://www.globaltimes.cn/content/1177737.shtml
(7https://www.straitstimes.com/world/europe/norwegian-salmon-was-not-source-of-coronavirus-at-beijing-food-

market-minister
(8https://www.globaltimes.cn/content/1192226.shtml

תוינידמיניסהרטשמהטקונ,גני'גייבבןוזמהקושבהנורוקהףיגנתוצרפתהרחאלעובשכ•
:םיאבהםידעצהוטקננ,תאזתרגסמב.תוצרפתההתבחרהתאעונמלהרטמבהשוחנ

oםהמשיאןוילימ2.29-כגני'גייבבוקדבנ,ינויב20-לןוכנ,ןיסתנעטל–תוינומהתוקידב
]1[.תופסונתויצניבורפבםיקבדנ17ונחבוא,ףסונב.םיקבדנכונחבוא227

oורגסנהובגןוכיסירוזאב.ןוכיסירוזאלהקלוחריעהותונוכש40לעיתדוקנרגסלטוה
]4,5[.30%-כלשהסופתבםילעופראשהרשאכ,םינואיזומ20-וםדאימוהתומוקמ

oהרובחתיווקרפסמתוברל,םיינוריעניבהטרפב,הרובחתהיתורישלעתולבגהותשוה
םיעסונהרפסמו;75%לשהסופתלדעתרתומתירוביצההרובחתה.הפועתהתודשל
]3[דודיבלסנכיהלגני'גייבמםיעסונםישרדנתויצניבורפהמקלחב.לבגוהתיתחתהתבכרב

oדוקקרסנ;הסיטלדעעובשלשחווטבהנורוקלהקידבםירבועגני׳גייבמםיסטהללכ
]4[.הפועתההדשבםוחתקידבםירבוע;יתואירבהםבצמתאראתמהםכחןופלטבידועיי

oירוזאבולעפשריעבתויוחילשידבוע103,000-כל)ינויב19-23(תוקידבעצבמךרענ
]6[.הזעצבמבםיקבדנורתואאליכןעטנינויב21-לןוכנ.הובגןוכיס

גני'גייבבףיגנהלשיטנגהףצרהתניחבש)ינויב19(ימלועהתואירבהןוגרארשיא,הנורחאל•
תוקידבתושרדנךא,הפוריאבההובגותוחיכששףיגנלשןזבנ״הככרבודמיכהלעמ
םיאצממהשםגהיכ,ןעטנןכ.הקבדההרוקמתאוורוקמתאקיודמבעובקלידכבתופסונ
לשב,הפוריאמןירשימבעיגהשעובקלןתינאל,ינוציחרוקממגני'גייבלעיגהאוהשםילעמ
לעבמאלו,םדאלםדאמהקבדהברבודמיכאיההכרעהה.םלועבםיפיגנהינז"תעונת"
]7,8,9[.םדאלםייח

תעינמלעייסלהיושעתצרחנהלועפתשיג,תוימוקמתויוצרפתהלשהרקמביכ,הארנ•
תוקידב,תוקבדההתרשרשקותינ,םילאיצנרפידוםיימוקמםירגס:תוטשפתההךשמה
.תלבגומהפוקתלםתריגסדעםיינומהתומוקמלשתוליעפםוצמצו;ריהמחונעיפותוינומה

http://www.globaltimes.cn/content/1192248.shtml
http://www.xinhuanet.com/english/2020-06/21/c_139155219.htm
https://twitter.com/i/web/status/1274204853166764032
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/china-extends-lockdown-to-more-areas-in-beijing/1878650
https://www.thebeijinger.com/blog/2020/06/16/need-quarantine-what-expect-if-you-travel-these-provinces-beijing
https://www.chinadaily.com.cn/a/202006/18/WS5eeae13ea310834817253ec7.html
https://www.globaltimes.cn/content/1191980.shtml
https://www.globaltimes.cn/content/1177737.shtml
https://www.straitstimes.com/world/europe/norwegian-salmon-was-not-source-of-coronavirus-at-beijing-food-market-minister
https://www.globaltimes.cn/content/1192226.shtml
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 יכ תחוודמ ,הנורוקל םינוסיח השולש חתפל ץרמב תלעופ ןיס
תיתועמשמ תינוסיח הבוגת ומיגדה

תיצחמכםיווהמ(הנורוקהתפגמלןוסיחחותיפלםיינילקםייוסינ6םימייקתמןיסב•
–תויניסתורבחיתשידילעםילהונמה-םכותמ3.)םלועבםיינילקהםייוסינהמ

SINOVACו-,SINOPHARM-יבלשבםיאצמנ,םיתמומםינוסיחלעםיססבתמהו
תוקהבומבשםגה,תומישרמתואצותהנורחאלוגיצהוםדאינבבינילקהרקחמה
.הרורבאלתונמיהמבו

SINOVACתרבח• BIOTECHןוסיחבינילק-הרפרקחמתואצות2020יאמבהמסרפ
תואצותמ.יאוולתועפותאלל,קוקמיפוקברקבתוליעיותוחיטבםיגדהשתמומ
אלןוסיחהיכהלוע,CoronaVacארקנהןוסיחב1/2בלשינילקיוסינלשתוינושאר
םיקדבנהמ90%-מרתויבםילרטנמםינדגונרוצייררועויאוולתועפותלםרג
100דערציילהרטמב,ןיסבןקתמהמיקמהרבחה.ןוסיחהןתמרחאלםייעובשכ
.הנשבןוסיחהלשתונמןוילימ

הסרגה–תמומןוסיחלשליבקמבםירקחמינשתלהנמSINOPHARMתרבח•
1,000-כלעךרעניוסינה.2/1בלשינילקיוסינבתנחבנאיהו,ןאהוובהרצויהנושארה
,תרוקיבהתצובקלהאוושהב.הקרזהישרפהוםינונימןווגמבולפוטשןיסבםיבדנתמ
98-100%לשםירועישבםינדגונהתעפוההחוודלופיטהירטשממקלחב
תוקהבומםגומכםינותנהתונמיהמיכןיוצי.יאוולתועפותופצנאלו,םיקדבנהמ
םייוסינלהסנכוהוגני'גייבבהרצויןוסיחהלשהינשהסרג.תורורבןניאתואצותה
ףתשתשהעידוההרבחה.ומסרופםרטרקחמהתואצותךא,לירפאףוסבםיינילק
תרגסמב,ןיסלץוחמםייוסינליחתהלתנמלעםירזםינוגראותורבחרפסמםעהלועפ
ילעפמינשבהנשלןוסיחתונמןוילימ200-כרציילהווקמוידיתע3בלשיוסינ
.)גני'גייבוןאהוו(רוצייה

תואצותוהריהנהניאםיינילקהםיאצממהתוקהבומהעשיפלשםגה,םוכיסל•
חותיפבתוצרמנתלעופןיסיכהארנ,תיעדמהתונותיעבומסרופםרטםירקחמה
.תוחלצהתלחונאיהשתחוודמףאושדחההנורוקהףיגנדגנכןוסיח

:תורוקמ
.1https://www.news18.com/news/world/sixth-trial-of-potential-chinese-covid-19-vaccine-begins-with-gsk-dynavax-mix-

2677181.html
.2https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-06-17/china-aims-to-lead-the-world-by-winning-the-coronavirus-vaccine-race
.3https://science.sciencemag.org/content/early/2020/05/06/science.abc1932
.4https://www.timesnownews.com/hb..j,lklkkkkkkkkiol./
.5‘kjkkkkk m nbhhgy777ealth/article/chinese-company-sinovac-99-hopeful-that-its-covid19-vaccine-coronavac-will-work/599754
.6https://www.fiercepharma.com/pharma-asia/china-s-sinopharm-touts-100-antibody-response-for-covid-19-vaccine-it-s-already-

giving
.7https://www.biospectrumasia.com/news/91/16118/sinovac-to-initiate-ph-3-trial-of-covid-19-vaccine.html
.8http://www.xinhuanet.com/english/2020-06/20/c_139154243.htm
.9https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines

https://www.news18.com/news/world/sixth-trial-of-potential-chinese-covid-19-vaccine-begins-with-gsk-dynavax-mix-2677181.html
https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-06-17/china-aims-to-lead-the-world-by-winning-the-coronavirus-vaccine-race
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/05/06/science.abc1932
https://www.timesnownews.com/health/article/chinese-company-sinovac-99-hopeful-that-its-covid19-vaccine-coronavac-will-work/599754
https://www.timesnownews.com/health/article/chinese-company-sinovac-99-hopeful-that-its-covid19-vaccine-coronavac-will-work/599754
https://www.fiercepharma.com/pharma-asia/china-s-sinopharm-touts-100-antibody-response-for-covid-19-vaccine-it-s-already-giving
https://www.biospectrumasia.com/news/91/16118/sinovac-to-initiate-ph-3-trial-of-covid-19-vaccine.html
http://www.xinhuanet.com/english/2020-06/20/c_139154243.htm
https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines


"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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