
 תמונת מצב יומית

 יישובים לטיפול תיעדוף מצב התחלואה

 בדיקות

3 , 1 1 4 
 מספר חולים פעילים

276 
 מתים

13,253 
 מחלימים

 מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה

4,628 360,433 
מספר בדיקות  

 יומי
 מספר בדיקות

 מצטבר
 17/5-24/3 17/5 נכון ליממה של* בתאריכים*

מערכת הביטחון ומשרד הבריאות , אקדמיה, שהוקם בשיתוף גורמי רפואה ני"אממרכז המידע והידע הוא גוף 
 במטרה לספק מידע ותובנות לצורך המאבק בנגיף הקורונה

 אלה אינם כוללים בדיקות חוזרות של מחלימים נתונים

 דורשת טיפול ייעודי

 בדיקות, דורשת הסברה

 דורשת הגדלה של מספר

 הסברה , דורשת הידברות

ואכיפת בידוד

הבדיקות

ואכיפה

 עלייה בתיעדוף/ירידה
העיר לטיפול

 ירושלים

 בני ברק

 בית שמש

18 
 במאי

 20.00במאי  18-נכון ל

 חורה

 8.00במאי  18-מבוסס על הנתונים נכון ל מ"עמידה במדדי ראה

 בדיקות ותרופות

בחיסון לקורונה של   1תוצאות ראשוניות מניסוי שלב 
חברת מודרנה מצביעות על כך שהוא מעורר תגובה  

 ;ובטוח לשימוש נוגדנית

חברה סינגפורית הודיעה שפיתחה ערכה מסחרית  
ראשונה לזיהוי הימצאותם של נוגדנים הנחשבים  

 SARS-CoV-2מנטרלים לנגיף 

 ש"המצב ביהו 

 ,אולא מבית חדשים מאומתים חולים חמישה ישנם
   בישראל שנדבק הפלסטיני לפועל שני מעגל כולם

 בנגב-ערערה

 רמלה

 יפו-תל אביב



 :מקורות
 נתוני משרד הבריאות1)

 (8:00במאי  18-עדכני ל)
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 מגמות התחלואה בישראל בשבועיים האחרונים



 חולים 20-יישובים שבהם פחות מ -עלייה בתחלואה 

 חולים 20-תיעדוף יישובים שבהם יותר מ -מוקדי סיכון 

 :מקורות
 נתוני משרד הבריאות1)

 עיר
חולים 
 פעילים

מספר החולים  
 לפני שבוע

חולים 
שאובחנו  
בשבוע  
 האחרון

  10,000-חולים ל
 נפש

יחס הכפלה  
 שבועי

יחס הכפלה  
 יומי-תלת

בדיקות % 
חיוביות  
 השבוע

 9.17 1.04 1.08 66 10 129 118 חורה

 0.94 1.01 1.02 24 15 671 515 בני ברק

 2.13 1.06 1.06 11 10 179 147 בית שמש

 0.99 1.02 1.03 7 29 935 675 ירושלים

 0.79 1.07 1.13 2 15 114 101 יפו-תל אביב

 2.22 1.07 1.07 11 7 99 88 מודיעין עילית

 0.58 1.04 1.1 1 3 30 25 נתניה

 0 1.01 1 34 0 56 44 אלאסדדיר 

 0.39 1.06 1.08 2 4 53 44 פתח תקווה

 0.26 1.04 1.04 2 2 50 31 רמת גן

 עיר
חולים 
 פעילים

מספר החולים  
 לפני שבוע

חולים 
שאובחנו  
בשבוע  
 האחרון

  10,000-חולים ל
 נפש

יחס הכפלה  
 שבועי

יחס הכפלה  
 תלת יומי

בדיקות % 
חיוביות  
 השבוע

 20 1.13 1.11 145 2 18 18 (שבט)קוואעין 

 1.93 1.20 1.43 2 6 14 16 רמלה

 0.55 1.17 1.08 1 2 24 18 רחובות

 0.81 1.19 1.06 7 1 16 13 בנגב-ערערה

 0.61 1.05 1.05 3 1 21 18 ראש העין

 0.39 1.10 1.05 2 1 21 18 הרצליה

 0.23 1.06 1.06 2 1 18 16 לוד
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 :מקורות
1) https://www.statnews.com/2020/05/18/early-data-show-moderna-covid-19-vaccine-generates-immune-response/ 
2) https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/moderna-announces-positive-interim-phase-1-

data-its-mrna-vaccine   

 קליני ניסוי של ראשוניות תוצאות (במאי 18) פרסמה (Moderna) מודרנה האמריקנית החברה
  הראשונה החברה היא מודרנה .Covid-19 למחלת ידה על המפותח בחיסון 1 שלב

 למניעת חיסון לבחון שמטרתו אדם בבני קליני ניסוי על מפורטים נתונים המפרסמת
  על מבוסס שלה החיסון .לקורונה חיסון בפיתוח בעולם המובילות אחת והיא ,המחלה

   .אחר חיסון באף כיום משמשת שאינה ,RNA מסוג גנטי חומר הזרקת ,חדשנית טכנולוגיה

  כמקובל ,החיסון בטיחות את להעריך הייתה העיקרית ומטרתו נבדקים 45 השתתפו בניסוי
 אינדיקציות גם עלו מתוצאותיו אך ,וחיסונים תרופות על קליניים מחקרים של זה בשלב

 .ליעילותו בנוגע וראשוניות מעודדות

  מנות שתי שקיבלו ,אחת כל משתתפים 15 בנות קבוצות לשלוש חולקו בניסוי הנבדקים
  250 או מיקרוגרם 100 ,מיקרוגרם 25) משתנים במינונים (מזו זו ימים 28 של במרווח) חיסון

  נבחנו ,השנייה המנה קבלת לאחר שבועיים ,הניסוי מתחילת ימים 43 כעבור .(מיקרוגרם
   .הנבדקים כל של בדמם הנוגדנים רמות

  הנגיף נגד נוגדנית תגובה השרו הבינונית והן ביותר הקטנה החיסון מנת הן כי נמצא
SARS-CoV-2. נוגדנים נמדדו (מיקרוגרם 25) ביותר הנמוך המינון את שקיבלו אלו בקרב ,כך  

  המינון את שקיבלו אלו בקרב בעוד ,מהמחלה המחלימים לחולים האופייניות ברמות
 .מחלימים אצל מאשר משמעותית גבוהות ברמות נוגדנים נמצאו (מיקרוגרם 100) הבינוני
  250) ביותר הגבוה במינון שטופלו אלו בקרב שנוצרו הנוגדנים רמות על דיווחה טרם החברה

 יעילות בנתוני ולא נוגדנים רמות של במדידה מדובר כי יודגש ,זאת עם .(מיקרוגרם
  נדרש הדברים מטבע אשר ,המתחסנים בקרב לתחלואה בסיכוי לירידה במישרין המתייחסים

  .יותר גדולה מחקר וקבוצת ממושך זמן לאיסופם

 לוואי תופעות הניסוי במהלך תועדו לא שנבדק הזמן ובטווח שנבדקו החיסון מינוני בכל
 ,כן על .מעצמן כחולפות הוגדרו שתועדו הלוואי תופעות וכל ,הנבדקים בקרב חיים מסכנות
 .לשימוש בטוח החיסון כי עולה הניסוי של הראשוניים מממצאיו

 .לחיסון במרוץ המובילות החברות כאחת מודרנה את למצב ממשיכה זו התפתחות
  משלב ראשוניות בתוצאות מדובר כי יודגש ,הניסוי של המעודדות תוצאותיו חרף ,זאת עם

  יעילות על בהכרח מעידה אינה הנבדקים בקרב הנוגדנים נוכחות וכי מוקדם קליני
 .הבאים הקליני המחקר בשלבי ייבחן כנראה זה נושא .במחלה הידבקות במניעת החיסון
 אלו בימים לפועל יוצא הקליניים המחקרים של השני השלב כי הודיעה החברה ,זה בהקשר

   .יולי בחודש להתחיל מתוכנן השלישי והשלב ,משתתפים 600 לכלול וצפוי

   

בחיסון לקורונה של חברת מודרנה   1תוצאות ראשוניות מניסוי שלב 
 מצביעות על כך שהוא מעורר תגובה נוגדנית ובטוח לשימוש
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חברה סינגפורית הודיעה כי פיתחה ערכה מסחרית ראשונה לזיהוי 
 SARS-CoV-2הימצאותם של נוגדנים הנחשבים מנטרלים לנגיף 

  של פיתוח בהצלחה סיימה כי (במאי 14) הודיעה הסינגפורית GeneScript חברת

  הנחשבים הנוגדנים רמות את לבדוק המאפשרת ,מסוגה ראשונה בדיקה

  נוגדנים של היכולת את בודקת  cPass,בשם ,הערכה .הנבדק של בדמו מנטרלים

  בתוך מתקבלת והתוצאה ,האנושי לתא הנגיף בין הקישור את לנטרל החולה של בדמו

 בגוף יציבותם ואת המנטרלים הנוגדנים רמת את להעריך תאפשר הבדיקה .שעה

 .COVID-19 נגד הנוגדנים לכלל ביחס

  בין ספציפי קישור לאבחן היכולת ועל Lateral flow טכנולוגיית על מבוססת הבדיקה

  עיכוב .האנושי התא על ACE2 הרצפטור לבין הנגיפי Spike-ה בחלבון RBD האתר

   .מנטרלים הנחשבים נוגדנים נוכחות על מעיד הנבדק הסרום ידי על זה קישור

  נגיף ידי על אנושיים תאים של ישירה הדבקה של נטרול בוחנת אינה הבדיקה

  במניעת די כי ההנחה על המבוססת surrogate)) חליפית בדיקה מהווה אלא ,חי

  מידת על להעיד יכול זו בבדיקה שימוש .הדבקה למנוע כדיACE2 -לRBD  בין הקישור

  הנוגדנים מכלל המנטרלים הנוגדנים של החלק ועל ,ומשכה הנבדק של החסינות

  לבדיקת לשמש עשויה זו בדיקה ,כן כמו .מקובלות סרולוגיות בבדיקות הנבדקים

 .פיתוח בשלבי הנמצאים חיסונים של יעילותם

 ,בגוף התפשטותו את מונעים לנגיף בתגובה הנוצרים הנוגדנים כל לא כי לציין חשוב

  נוגדנים הימצאות ,כך על נוסף .הקליני במצב החמרה תיתכן נוכחותם ולמרות

  כמו .חוזרת הדבקה מפני חסינות על בהכרח מעידה אינה מנטרלים הנחשבים

  .חיצונית ולידציה או רגולטורית רשות של אישור עברה טרם הבדיקה ,כן

 

 :מקורות
1) https://www.straitstimes.com/singapore/health/coronavirus-singapore-develops-new-test-that-can-swiftly-

detect-if-someone-has-had?utm_source=STSmartphone&utm_medium=share&utm_term=2020-05-
15+10%3A51%3A48 
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 1ש"מצב התחלואה ביהו

נדבקים  
 מאומתים

 

366 

מחלימים  
(ורצועה ש"יהו)  

337 

 מקרי תמותה
 

2 

 מבודדים
 

18,454 

 מספר בדיקות
 

45,343 

 :מקורות
 CORONA.PSאתר 1)
 ז"מנהא2)
 מכלול פלסטינים 400ענף 3)

  מבית חדשים מאומתים חולים חמישה אותרו•

  שנדבק הפלסטיני לפועל שני מעגל כולם ,אולא

 .בישראל

 שסיפר ,ַסּפר הוא אולא מבית מהנדבקים אחד•

  במגע עימו הבאים כל .מהמרחב אנשים 210-כ

 כמו .אותם לבדוק מאמצים ונעשים ,לבידוד הוכנסו

  בדיקות 150 של לתוצאות ממתינים ברשות ,כן

 .במעבדה כעת הנמצאות

 הכוללת סינית משלחת כי אמר ברשות סין שגריר•

 כדי החודש בסוף ש"ליהו תגיע מומחים עשרה

 מסכות תספק המשלחת .הרשות למאמצי לסייע

N-95, לגילוי ובדיקות חום מדי ,כירורגיות מסכות 

  .הנגיף

  והכריזה ,לשגרה החזרה בצעדי ממשיכה הרשות•

 .ביוני 12-ב תחודש הכדורגל שליגת
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מפת חום –לפי מחוזות  ש"ביהוחולי קורונה   


