
תמונת מצב יומית

מוקדים פעילים ביממה האחרונהמצב התחלואה

בדיקות

1 , 9 9 7
מספר חולים פעילים

286
מתים

14,878
מחלימים

מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה

4,424426,398
מספר בדיקות  

יומי
מספר בדיקות

מצטבר
בתאריכים* 01/0624/3-1/6נכון ליממה של*

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

אלה אינם כוללים בדיקות חוזרות של מחלימיםנתונים

דורשת טיפול ייעודי

בדיקות, דורשת הסברה

דורשת הגדלה של מספר

הסברה , דורשת הידברות

ואכיפת בידוד

הבדיקות

ואכיפה

01
ביוני

21.00ביוני 01-נכון ל

21:00ביוני 01-מבוסס על הנתונים נכון למ"עמידה במדדי ראה

תרופות והעולם

"כינרת"ציטוקינית-האנטיהתרופה
כטיפולראשונייםיעילותסימנימציגה
קורונהבחולי

בתוכניתהשנילשלבעוברתצרפת
מהסגרהיציאה

ירושלים

חורה

הר גילה

אור יהודה

רהט



:מקורות
נתוני משרד הבריאות1)

(21:00ביוני 01-עדכני ל)
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מגמות התחלואה בישראל בשבועיים האחרונים
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מגמות התחלואה בישראל בשבועיים האחרונים



חולים20-ישובים עם פחות מ-עליה בתחלואה 

חולים20-תעדוף ישובים עם מעל ל-מוקדי סיכון 

:מקורות
(08:00ביוני 01-עדכני ל)נתוני משרד הבריאות 1)
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חולים פעיליםעיר
חולים פעילים 

לפני שבוע

חולים 
שאובחנו  

בשבוע האחרון

-חולים ל
10,000
תושבים

יחס הכפלה  
שבועי

אחוז הבדיקות  
החיוביות

22101732.714.29%רהט

45233819741.583.38%ירושלים

597218331.2518.56%חורה

35271521.562.59%בת ים

23181011.561.39%חולון

2620911.451.27%נתניה

1902371291.051.42%בני ברק

91742721.362.08%תל אביב יפו

חולים פעיליםעיר
חולים פעילים 

לפני שבוע

חולים 
שאובחנו  

בשבוע האחרון

-חולים ל
10,000
תושבים

יחס הכפלה  
שבועי

אחוז הבדיקות  
החיוביות

17017103177.56%הר גילה

1714551.362.35%אור יהודה

19220110.00%חיפה

16160210.00%רמלה

15200310.00%אלעד

15200310.00%טבריה

1518111.060.21%רחובות



:מקורות
.1https://www.thelancet.com/journals/lanrhe/article/PIIS2665-9913(20)30164-8/fulltext
.2https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanrhe/PIIS2665-9913(20)30127-2.pdf
.3https://en.wikipedia.org/wiki/Anakinra
.4https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04364009?cond=ANAKINRA&draw=2&rank=1
.5https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7211644/pdf/main.pdf
.6https://ard.bmj.com/content/early/2020/05/05/annrheumdis-2020-217706.full
.7https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0091-6749(20)30634-5
.8https://www.jacionline.org/article/S0091-6749(20)30634-5/pdf
.9https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/bjh.16873
.10https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7221383/
.11https://ClinicalTrials.gov/show/NCT04330638

.12https://ClinicalTrials.gov/show/NCT04339712

מפרקיםדלקתבחולילטיפולמשמשת,(IL1Rאנטי-ANAKINRA)"כינרת"ציטוקינית-האנטיהתרופה•
Rheumatoid)שגרונית Arthritis),וכן,דלקתיתתגובהמעורבתבהםחמורדםאלחבמקרילטיפול
haemophagocyticכדוגמתבילדיםציטוקיניםסערותשלבמקרים lymphohistiocytosis(HLH)או

macrophage activation syndrome(MAS),חברתידיעלפותחההתרופהSwedish Orphan
Biovitrum AB,יעילותהראתהבמסגרתו,קורונהבחולילטיפולמחקרתחתכעתונמצאת

.ראשונית

היוקרתיהעתבכתבהתפרסמוותוצאותיו2020אפריל-במרסנערךאשר,ראשוניפרוספקטיבימחקר•
"The Lancet"ביןהשווההמחקר.בצרפתחוליםבביתמאושפזיםחולים96-כסקר,ימיםמספרלפני

נבחרואשרמטופלים44לבין"כינרת"בוטופלולמחקרפרוספקטיביתגויסואשרמטופלים52
כמעטשלובתמותהבתחלואהירידההראוהמחקרתוצאות.בתרופהטופלוולארטרוספקטיבית

הבדל)בתרופהטופלהלאאשרהקבוצהלעומת"כינרת"בטופלהאשרהקבוצהבקרב3פי
.(סטטיסטיתמשמעותי

.במילאנוחוליםבביתנערךאשרפרוספקטיבימחקרתוצאותעתכתבבאותופורסמו,כךעלנוסף•
מינוניםעלבהתבססהתרופההשפעתאתובחן,קבוצות3-לחולקואשרמטופלים52-ככללהמחקר

כמו.רטרוספקטיביתגויסהבמחקרהביקורתקבוצתכייצוין.(16-ביקורת,7-נמוך,מטופלים29-גבוה)
לאהנמוךהמינוןוקבוצת,חייםמסכנותלוואיתופעותהתבטאולאהגבוההמינוןבקבוצתכימסתמן,כן

אחוזיכינראהימים21לאחר.לוואיתופעותעקבהופסקבהוהטיפולהיות,הסופיתלאנליזהנכנסה
.הביקורתבקבוצת56%לעומת,90%-כהיוגבוהמינוןשקיבלהבקבוצההכללייםהשרידות

.בשרידותםמסויםולשיפורבמטופליםקלינילשיפורשויךהתרופהמתןכימסתמן,כך

שהביאהבתרופהקשהעדבינוניבמצבקורונהחוליטופלובהםמקריםמספרעלדווח,כןכמו•
הראואשרמטופליםחמישהשכללפיילוטמחקרעלנודעבאיטליה-במצבםמשמעותילשיפור
;במצבםניכרשיפורהראוהתרופהאתשקיבלומטופליםתשעהמתוךשמונהבבריטניה;מהירההחלמה

ביוון,באיטליה,בצרפתקורונהבחולילטיפולבתרופהמחקריםמספרעודנערכיםאלובימיםכינציין
.חודשיםמספרבעודרקתוצאותלהניבצפוייםהםאולם,ובבלגיה

חוליעבורטיפוליתאופציהלהוותעשויה"כינרת"התרופהכיעדויותמצטברות,התחתונהבשורה•
אתלאששמנתעלהיקףורחביאקראיים,מבוקריםמחקריםביצוענדרשאולם,קורונה

טיפוליתכאופציההתרופהעליותרמבוססתהמלצהלאפשריהיהניתן,כך.לעילשהוצגוהממצאים
.נבחרת

מציגה סימני יעילות ראשוניים  " כינרת"ציטוקינית-התרופה האנטי
כטיפול בחולי קורונה
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מהסגרצרפת עוברת לשלב השני בתוכנית היציאה 

לשלושההאזוריםלחלוקתבהתאם,השניהשלבבמסגרתלציבורההקלותאתמרחיבהצרפת•
גדולועומסיחסיתגבוהחוליםאחוז)כתום;(חוליםבתיעלועומסגבוהחוליםאחוז)אדום:צבעים
התאספויותהגבלת:הקיימותההגבלותעלשמירהתוך,זאת.וירוקים(החוליםבבתייחסית

מסכותעטייתחובת,מטרשלחברתיריחוקעלשמירה,אנשיםלעשרהעדציבוריות
.היגיינהעלושמירהמסוימיםבמקומות

מ"ק100עדשללמרחקמהביתהיציאההגבלתביטול:יכללובהדרגהשימומשוההקלות•
קפהבתי,מסעדותפתיחת;(ליםמעברלההשייכותהטריטוריותלמעט)צרפתשטחיבתוך
הספרבתיפתיחת;"כתומים"באזוריםבלבדבחוץלישיבהואישור;"ירוקים"באזוריםוברים

הספרבתיופתיחת,חלקיבאופןאםגם,האזוריםבכלהבינייםוחטיבותהיסודיים
באזוריםפנאיומרכזישחייהבריכות,כושרמכוניפתיחת;"ירוקים"באזוריםהתיכוניים

פתיחת;"ירוקים"באזוריםתיירותיותואטרקציותמוזיאונים,תיאטראותפתיחת;"ירוקים"
מחנאותאתריפתיחת;האזוריםבכלוהאגמיםהחופים,הציבורייםהגנים,הפארקים

,ביוני21-לעדתימשךההדרגתיתהפתיחה.דתייםטקסיםקיוםוהתרת;"ירוקים"באזורים
.השלישיהשלבלהתחילצפויולאחריו

הסגרפתיחתשל(במאי11-בשהחל)הדרגתימתהליךחלקמהווההשנילשלבהמעבר•
שלאבתנאיהמגבלותאתלהסירתמשיךכי,הממשלההצהירה,זאתבמסגרת.במרס17-בשהחל

פחותעלהחדשיםהמקריםכמותעמדה,מאז.יוםמדיחדשיםחולים3,000-מיותריתווספו
,הצרפתיהבריאותמשרדלטענת.מקרים3,325-כנרשמושבובמאי28-בלמעט2,000-מ

המצבאתנכונהמשקפיםאינםולכןחדשהמעקבבמערכתמשימושנבעואלו
.בצרפתהאפידמיולוגי

StopCovidהחדשההמעקבאפליקצייתהינהשהוזכרההחדשההמעקבמערכתכי,ייתכן•
כי,יצוין.במאי27-בהנבחריםביתידיעלשאושרהלאחרבצרפתוולונטרילשימוששהושקה

האחרוניםבימיםשיפורמגמתעלמעידיםבצרפתהבריאותילמצבהנוגעיםאחריםנתונים
במספרמתמשכתוירידה,ביוםממאהפחותעלעומדבמאי21מאזאשר,נמוךתמותהשיעור-

.אפרילחודשמאמצעהמאושפזים

(ביוני22-בשיחל)השלישילשלבצרפתתעבור,הנוכחיתהמגמהתימשךאם,החודשבהמשך•
,הפנאימרכזי,השחייהבריכות,הכושרמכוני"הכתומים"באזוריםלהיפתחצפוייםבמסגרתו

שלא,הקולנועובתינופשאתריוכן,המחנאותואתריתיירותיותאטרקציות,מוזיאונים,תיאטראות
ספורטאירועיקיוםעלהאיסור(במאי1)צרפתממשלתראשלדברי,זאתעם.השניבשלבנפתחו

.ספטמברלחודשעדיימשךגדוליםותרבות

:מקורות
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/france/

https://www.france24.com/en/20200528-confirmed-french-coronavirus-cases-jump-due-to-systems-update-but-daily-deaths-stay-low
https://www.france24.com/en/20200527-french-parliament-debates-covid-19-tracker-as-privacy-watchdog-gives-green-light

https://www.france24.com/en/20200528-live-french-pm-philippe-unveils-second-phase-in-lifting-of-covid-19-lockdown
https://www.thelocal.fr/20200528/map-where-are-frances-green-zones-of-low-coronavirus-rates

https://www.france24.com/en/20200523-france-to-allow-religious-gatherings-with-worshippers-in-masks-after-covid-19-ban
http://www.rfi.fr/en/france/20200528-france-s-pm-%C3%A9douard-philippe-cautiously-lifts-most-of-covid-19-lockdown-measures

https://www.euronews.com/2020/04/28/france-s-ligue-1-will-scrap-its-current-season-and-not-return-before-september-says-french
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