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ינשה תולקהה בלש רחאל האולחתב תיתועמשמ הילע ןיא

האולחתל רתוי הנימא הכרעה םיקפסמ ןכלו תוחפ םיספספתמ זופשאל םיקוקזש םישנא•
תוקידבל תונעיהו תוקידב רפסמל השיגר הניא הכרעהה•
םיתמואמ יפל דדמה רחאל םימי1-3 ב קר בכעתמ דדמה•
)ד-א תותיכ תחיתפ( ינשה תולקהה בלש רחאל םישדח םיזופשאב תוביצי תרכינ•



ינשה תולקהה בלש רחאל האולחתב תיתועמשמ הילע ןיא

 תפסונ תיתועמשמ הילעל םרג אל ינשה תולקהה בלש
 ןושארה תולקהה בלשמ המרגנש הילעל רבעמ האולחתב



רפסה יתב תחיתפ זאמ םידליב האולחתב תיתועמשמ הילע ןיא יללכה רזגמב

דומלל ורזחש6-10 יאליגב האולחתב תוביצי•
דומלל ורזח אלש10-14 יאליג ברקב המוד תוביצי•
שדוחכ רבכ םידמולש0-6 יאליג ברקבהדירי•



םירגובמבש וזל המודב םידליב האולחתב הילע שי יברעה רזגמב

ליגה תוצובק לכב2-יפ ךרעב לש הילע•



הכומנ האולחת םע םיבושייב ךוניחה תכרעמ תחיתפבש ןוכיסה תכרעה
ריעל תימוקמ איה )ןושאר בוריקב( ךוניחה תכרעמ•

החטבב תושעיהל הלוכי הכומנ האולחת םע םיבושייב ךוניחה תכרעמ לש הבחר החיתפ–
 בושייב האולחתה תמר תא הבוט הרוצב ךירעהל ידכ תילמינימ תוקידב תומכ השורד–
םירחא םיבושיימ םיעיגמש םידימלתלו םירומל תוקידב תושורד–
ןתינש לככ ץוחב הדימלו רורווא רופיש–

הכומנ האולחת תמר•
הכומנ האולחת תמרכ עובשב הטמו םיבשות10000-ל םיתמואמ5 םירידגמ )RKI ןוכמ ,הינרופילק( םלועב–
עובשל10000-ל םיתמואמ5-מ תוחפ םע םיבושייב הייסולכואהמ91% יללכה רזגמב–
הכומנ האולחת תמר םע םיבושייב רג הייסולכואהמ10% קר רבמטפסל1-ב–
הכומנ האולחת תמר םע םיבושייב ררוגתה הייסולכואה לש טלחומה בורה )הנושאר םידומיל תחיתפ( יאמל17-ב–

 הכומנ האולחת םע םיבושייב ךוניחה תכרעמ לש תילאיצנרפיד החיתפ
 תוצרפתהל ןטק ןוכיס ךות תושעיהל הלוכי הרקב ידדמ תפסותבו



׳טפסל1-ל םויה ןיב הכומנ האולחת םע םיבושייב הייסולכואה זוחא לש האוושה

 תוחפ םע םיבושייב הייסולכואה זוחא :םויכ•
םיבשות10000-ל עובשל םיתמואמ5-מ

91% :יללכ רזגמ–
24% :ידרח רזגמ–
9% :יברע רזגמ–

 םע םיבושייב הייסולכואה זוחא :׳טפסל1•
םיבשות10000-ל עובשל םיתמואמ5-מ תוחפ

11% :יללכ רזגמ–
0% :ידרח רזגמ–
10% :יברע רזגמ–



םיבשות10000-ל עובשל םיתמואמ5 לעמ האולחת םע םיבושיי



םיבשות10000-ל עובשל םיתמואמ5 הרידגה הינרופילק
רפס יתב חותפל ןתינ ויתחתמש ףסכ

https://tinyurl.com/y4bjr3np

https://tinyurl.com/y4bjr3np


םיתמואמ5 רידגה ינמרגהRobert Koch Institute (RKI) רקחמה ןוכמ
 רפס יתב חותפל ןתינ ויתחתמש ףסכ םיבשות10000-ל עובשל

https://tinyurl.com/y43fosxe

https://tinyurl.com/y43fosxe


עובשל םיתמואמ2.5 רידגה יאקירמאה תולחמה תרקב ןוגרא
רפס יתב חותפל ןתינ ויתחתמש ףסכ םיבשות10000-ל

https://tinyurl.com/yy397djk

https://tinyurl.com/yy397djk

