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%

%

%

%

%
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מגמות התחלואה בישראל בשבועיים האחרונים
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החולים החדשיםהתפלגות גילאי 



חולים20-ישובים עם פחות מ-עליה בתחלואה 

חולים20-תעדוף ישובים עם מעל ל-מוקדי סיכון 

:מקורות

(24:00ביוני 14-עדכני ל)נתוני משרד הבריאות 1)

חולים פעיליםעיר
חולים פעילים 

לפני שבוע

חולים חדשים  

השבוע

-חולים ל
10,000

תושבים

אחוז 
הבדיקות  

החיוביות  
השבוע

יחס הכפלה 

שבועי

-קצב גידול 
ממוצע יומי 

(שבעה ימים)

15312125%59%רכסים

117410622%1.570%נבטים

1431122%4.670%אילת

14161853%1.060%הר גילה

מודיעין מכבים  
רעות

1513320%1.230%

102923%5.513%נתיבות
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חולים פעיליםעיר
חולים פעילים 

לפני שבוע

חולים חדשים  

השבוע

-חולים ל
10,000

תושבים

אחוז 
הבדיקות  

החיוביות  
השבוע

יחס הכפלה 

שבועי

-קצב גידול 
ממוצע יומי 

(שבעה ימים)

-באקה אל
גרביה

21021710%21200%

7827514310%2.890%ערערה בנגב

6371154012%1.21-29%חורה

1074268167%2.621%רהט

41821821383%1.98-7%תל אביב יפו

5215187851%1.15-1%ירושלים

37102795%3.74%צפת

26519390123%1.47-2%בני ברק

36142473%2.7114%אלעד

48133612%3.7724%חיפה

92564041%1.71-11%באר שבע



במדינה" מצב החירום הבריאותי"צרפת צפויה להכריז על סיום 

10-בלהסתייםצפוי,במרס24-בבצרפתשהוכרז,"הבריאותיהחירוםמצב"•
"מעברתקופת"תתקייםלפיהחוקהצעתהגישההממשלה,לכךכחלופה.ביולי

ורגולציותחוקיםלחוקקלהמשיךתוכלהיאבמסגרתהחודשיםארבעהשל
כגון)מסוימיםמוסדותשלמחדשופתיחה,התקהלויות,תחבורהבנושאי

חקיקהתהליכילבצעלממשלהאפשרשהוכרזהבריאותיהחירוםמצב.(מועדונים
.פרלמנטרייםאישורתהליכיבלי,האזרחיםעלנרחבתהשפעהבעלימהירים

כגון)הציבורבריאותעללהגנההקשורותסוגיותעםבהלימהשהםבתנאי,זאת
לאסוריכולההממשלהזהמצבבמסגרת,כןכמו.(במדינהכלליסגרלהחילההחלטה

.(פרטנייםמקריםלמעט,הסגרשהוחלמאזזאתעשתהוכן)הפגנותקיוםעלגורףבאופן

ירידהעלמעידיםהתחלואהנתוני,הבריאותיהחירוםמצבלביטוללהחלטהברקע•
נמרץבטיפולוהמטופלים,בכללהמאושפזיםבהיקף(אפרילמאמצע)עקבית
ביוםאנשיםממאהנמוךמהמחלההנפטריםמספרבמאי21-המאז,ככלל.בפרט

האחרוןהחודשימיבמרבית,במקביל.(נפטרים107-כדווחושבוביוני2-במלבד)
במאי28-המלבד)יוםמדילנגיףהמקושריםחדשיםמקרים1,000-מפחותזוהו

.(בהתאמהחדשיםמקרים1,828-ו3,325-כזוהובהםבמאי31-וה

וכישליטהתחתנמצאתהמגפהכי(ביוני5)הכריזהמדעיתהמועצהנשיא,כךבתוך•
כללישמירתהמשךעלהמליצההמועצה,זאתעם.מאטשלהההתפשטותקצב

כדיבנגיףלחוליםבידודוהחלת,מסכותעטיתעלהקפדה,החברתיהריחוק
.מחודשתהתפרצותלמנוע

ממדינותתייריםלכניסתשעריהאתלפתוחצפויהצרפתביוני15-בכי,יוזכר•
,כןכמו.(ונוספותהמאוחדתהממלכה,שנגןמרחב,האירופיהאיחודכולל)אירופה

למדינותגםבהדרגהגבולותיהאתלפתוחצפויהצרפתהאירופיהאיחודבהמלצת
תדרוששלאהודיעהצרפתממשלתכי,יצוין.ביולי1-מההחלאירופאיותשאינן

ממדינותאזרחים,זאתעם.לבידודלהיכנסאירופהממדינותהמגיעיםמאנשים
הםאףיתבקשו,(וספרדבריטניהכגון)בידודבחובתאליהןהנכנסיםאתהמחייבות

.לצרפתהגעתםעםימים14שלוולונטרילבידודלהיכנסבהתאם
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https://www.fr24news.com/a/2020/06/the-state-of-health-emergency-in-france-will-end-on-july-10.html

https://www.fr24news.com/a/2020/06/france-anticipates-the-end-of-the-health-emergency-and-hopes-to-avoid-a-second-foreclosure.html
https://www.thelocal.fr/20200610/what-does-it-mean-that-frances-state-of-health-emergency-wont-be-renewed

https://www.fr24news.com/a/2020/06/france-begins-a-4-month-transition-after-july-10-2.html
https://www.euronews.com/2020/06/11/france-plans-for-end-of-health-emergency-and-hopes-to-avoid-second-lockdown

http://www.rfi.fr/en/france/20200605-scientific-committee-says-covid-19-epidemic-under-control-in-france-health-ministry-death-toll
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/france/

http://thelocal.fr/20200613/france-unveils-plan-to-gradually-reopen-non-schengen-borders-from-july-1st
https://www.thelocal.fr/20200611/latest-france-set-to-reopen-its-borders-for-european-travel-from-june-15th
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https://www.fr24news.com/a/2020/06/the-state-of-health-emergency-in-france-will-end-on-july-10.html
https://www.fr24news.com/a/2020/06/france-anticipates-the-end-of-the-health-emergency-and-hopes-to-avoid-a-second-foreclosure.html
https://www.fr24news.com/a/2020/06/france-begins-a-4-month-transition-after-july-10-2.html
https://www.euronews.com/2020/06/11/france-plans-for-end-of-health-emergency-and-hopes-to-avoid-second-lockdown
http://www.rfi.fr/en/france/20200605-scientific-committee-says-covid-19-epidemic-under-control-in-france-health-ministry-death-toll
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/france/
http://thelocal.fr/20200613/france-unveils-plan-to-gradually-reopen-non-schengen-borders-from-july-1st
https://www.thelocal.fr/20200611/latest-france-set-to-reopen-its-borders-for-european-travel-from-june-15th
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.1https ://immunology.sciencemag.org/content/5/48/eabd0110

.2https ://www.wionews.com/world/astrazeneca-blood-cancer-drug-shows-signs-of-helping-covid-19-patients-303838

.3https://www.astrazeneca .com/media-centre/press-releases/2020/calquence-showed-promising-clinical-improvement-in-majori ty-
of-19-hospitalised-covid-19-patients.html#!

.4https ://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/paediatric-investigation-plans/emea-001796-pip03-16-m01

.5https://www.ncbi .nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6419989/#:~:text=Thus%2C%20the%207%2Dcategory%20ordinal,%2C%20non%2
DICU%20hospitalization%2C%20requiring

Scienceהעתבכתבלאחרונהשפורסםמחקר• Immunologyהתרופהכימראה
Calquence(Acalabrutinib)התרופה.קורונהחולישלהנשימתימצבםאתמשפרת,

מחלתמולהמאבקבמרכזנמצאתזוחברה.זנקהאסטרהחברתידיעלמיוצרת
מוערךאשראוקספורדאוניברסיטתשלהחיסוןייצורעלאמונההחברה,כך.הקורונה

.כךלשםבשטחפועלתוכבר,הקורונהנגיףכנגדלחיסוןהמרוץבמסגרתהמוביליםכאחד
Gileadחברתעםלמיזוגמגעיםעללאחרונהפרסמההחברה,בנוסף Scienceאשר

.רמדסיבירהתרופהאתמייצרת

BTK(Brutonהחלבוןאתמעכבת,התרופה• Tyrosine Kinase-ושפעולאיתותהמווסת
פרוציטוקיניםייצורממתןובכך(מאקרופאגים)התאיתהחיסוןבמערכתמרכזייםתאים

האירופאיתוהסוכנות(FDA)האמריקאיהתרופותמנהלידיעלומאושרת(דלקתיים
עשויזהמנגנוןכיהבנהומתוך,זאתלאור.לימפוציטיתבלוקמיהלטיפול(EMA)לתרופות

במהלךלמוותואףהריאהברקמתלפגיעהשמביאההציטוקיניםסערתאתלתווך
למשךקשיםקורונהחולי19כללאשרמחקרבמסגרתהתרופהניתנה,הקורונהמחלת
התהליךחריפותולפיהנשימתימצבםלפינמדדהלתרופההחוליםתגובת.ימיםכעשרה
קלינייםמשמעותייםשיפורסימניהראוהחוליםמרבית.שהדגימוהדלקתי

המערכתבמצבושיפורהדלקתבמדדיירידה,ובהנשמהבחמצןבצורךירידה-ומעבדתיים
.החיסונית

והיתרהחוליםמביתשוחררו73%,(מטופלים11)לחמצןשנזקקואלומבין,כךבתוך•
8)פולשניתלהנשמהשנזקקוהמטופליםובקרב,לחמצןיותרנמוךצורךהדגימו

רקעעלהלםלאורקשהבמצבנותרו3-ופולשניתמהנשמהנגמלו3,נפטרו2,(מטופלים
למתןישירותהקשורותלוואיתופעותנצפולא.כלייתיתספיקהואידם-אלח

.התרופה

חולישלהקליניבמצבםשיפורעלהמעידותראשוניותתוצאותמציגהמחקר,לסיכום•
.התאיתהחיסוןמערכתשלהדלקתיתהתגובהמיתוןתוך,קשהעדבינוניבמצבקורונה

Acalabrutinibרבמידעשקייםכך,אחרותהתוויותתחתלשימושומאושרתמוכרת
עלבוצעהמחקר,זאתעם.שניםואףחודשיםשלממושךשימושלאחרבטיחותהלגבי

במחקריםצורךישכןעל,להשוואהביקורתבקבוצתשימושנעשהולאקטןמדגם
.Acalabrutinibיעילותלביסוסהיקףורחביאקראייםקליניים

מראה סימני יעילות ראשוניים בטיפול בחולי  Acalabrutinibהתרופה 

קורונה

https://immunology.sciencemag.org/content/5/48/eabd0110
https://www.wionews.com/world/astrazeneca-blood-cancer-drug-shows-signs-of-helping-covid-19-patients-303838
https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2020/calquence-showed-promising-clinical-improvement-in-majority-of-19-hospitalised-covid-19-patients.html
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/paediatric-investigation-plans/emea-001796-pip03-16-m01
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6419989/


"קצב הגידול היומי"אופן חישוב מדד 

:"(מ"ראהמדדי)"המגיפהשלמחודשתהתפרצותלבחינתלאומייםמדדיםשלושהנקבעו1.
בחוליםיומיגידולקצב)פחותאוימים10תוךשיוכפלכךהיומיהחוליםבמספרגידול-א

.(ויותר7%שלהחדשים
.ביוםחדשיםחולים100מעל-ב

.קשהבמצבחולים250מעל-ג

מעריכיתהתפרצותהחלההאםלהעריךהיאהיומיהגידולקצבמדדשלהעיקריתמטרתו2.
.עוצמתהומהי,המגיפהשל

ככלקצרזמןפרקתוך,בתחלואהעליהשלזיהוינדרששבהם,הנוכחייםלתנאיםהותאםזהמדד3.
המאומתיםהחדשיםהחוליםבמספרהשינויעלמבוססהיומיהגידולקצב,בהתאם.האפשר

:הבאבאופןומחושב,יוםבכל
מיצוע)שלפניוהימיםבששתהחדשיםהחוליםעםיוםבכלהחדשיםהחוליםמספרמיצוע-א

שנדבקוחוליםשכן,בארץשנדבקוהחוליםרקנכלליםזהבחישוב.(ימיםשבעהפני-על

.להתפרצותאינדיקציהאינםל"בחו
.מהתוצאה100%שלוהפחתה,קודמושלבזהיוםכלעבורשהתקבלהממוצעחלוקת-ב
הימיםוששתלאתמולוהממוצע,50הינושלפניוהימיםוששתהיוםממוצעאם,לדוגמה-ג

25%הואהיומיהגידולקצבשהיוםיתקבל,אלוממוצעיםעבור.40הינואתמולשלפני
(25%=100%-50/40).

:הגידולקצבטווחימשמעות-ד

וההתפרצות,יותרגבוההיומיההכפלהקצב–יותרגבוהשהאחוזככל•
מגמת,מיומייםיותרלמשך7%-מגבוההגידולקצבכאשר.יותרמשמעותית

אפשרותעלמצביעכזהשרצףכיוון,מיוחדתלבתשומתדורשתהתחלואה

.ימים10-כתוךהחדשיםהחוליםמספראתשיכפילבקצבלהתפרצות
.יציבהמצב0%-הסביב•
.המגיפהדעיכתעלמצביעשליליאחוז•

מעריכיבאופןמתנהגתההתפרצות-כלומר)נשמרהיומיהגידולשקצבההנחהתחת-ה
שבהםהימיםלמספרהיומיהגידולקצבאתלתרגםניתן,(הראשוןבשלבממגיפהכמצופה

:יוכפלביוםהחדשיםהחוליםמספר

ירידהשחלההיאהדברמשמעות,שליליהנוהיומיהגידולאחוזכאשר,זוחישובבשיטת-ו

בימיםלפחות)דעיכהשלבמהלךהנההמגיפה,האחרוןביוםהחדשיםהנדבקיםבממוצע

."להכפלהימים"למושגמשמעותאיןולכן(האחרונים

י י  ל כפל  =
𝐥𝐨𝐠𝟐

𝐥𝐨𝐠(𝟏 + (     כפל  יו י
 

 
להכפלה-ובהמשך לדוגמא לעיל 
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