
תימוי בצמ תנומת

האולחתה בצמ

תוקידב

1 8 , 7 0 3
םיליעפ םילוח רפסמ

355
םיתמ

19,010
םימילחמ

הנורוקב הכרעמל ימואלה עדיהו עדימה זכרמ

17,5871,178,447
 תוקידב רפסמ

ימוי
תוקידב רפסמ

רבטצמ
םיכיראתב* 11/0724/03-11/07לש 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

12

24:00 ילויב11-ל ןוכנ

24:00 ילויב11-ל ןוכנ םינותנה לע ססובממ"האר ידדמב הדימע

הנורחאה הממיב םיליעפ םידקומ

ילויב

ופי-ביבא לת

קרב ינב

םילשורי

תיליע רתיב
יכאלמתירק

דול

היברג לא הקאב

ידועיי לופיט תשרוד

תוקידב ,הרבסה תשרוד

רפסמ לש הלדגה תשרוד

 הרבסה ,תורבדיה תשרוד

דודיב תפיכאו

תוקידבה

הפיכאו

הפיסכ

שמש תיב

הלמר

אתאתירק

https://www.gov.il/he/departments/corona-national-information-and-knowledge-center
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םינורחאה םייעובשב לארשיב האולחתה תומגמ

ף“שתהזומתב'כ |12.07.2020 | ןושאר םוי



:תורוקמ
תואירבה דרשמ ינותנ1)

םינורחאה םייעובשב לארשיב האולחתה תומגמ

)24:00 ילויב11-ל ינכדע(

ף“שתהזומתב'כ |12.07.2020 | ןושאר םוי



)*( םילוח50-מ תוחפ םע םיבושי- האולחתב הילע

)*(םילוח50-ל לעמ םע םיבושי ףודעת- ןוכיס ידקומ

)24:00ילויב11-לינכדע(תואירבהדרשמינותנ:תורוקמ

.בושייבםיליעפםילוח50-לחווידלןוירטירקההנוש,םיליעפהםילוחהרפסמבהיילעהבקע–שדח)*(
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ריע
 םילוח
םיליעפ

 םיליעפ םילוח
םימי7 ינפל

   םישדח םילוח
 םימיה7-ב
םינורחאה

10,000-ל םילוח
םיבשות

 תוקידבה זוחא
7-ב תויבויחה

םינורחאה םימיה

7 הלפכה סחי
הרוחא םימי

- לודיג בצק
      ימוי עצוממ

)םימי7(

4871903067723%2.6112%תיליע רתיב
1,3578466046411%1.718%קרב ינב

21656163828%3.913%יכאלמתירק
8525614717%3.449%הפיסכ
2,5881,4051,273267%1.912%םילשורי
3631732012710%2.1610%שמש תיב

3381521964010%2.295%דול
1,5641,022632286%1.623%ופי ביבא לת

151107605010%1.56-2%היברג לא הקאב
20170142226%3.03-2%הננער
5831334511%2.060%םיסכר

742155124%3.628%אתאתירק
17921110996%1.0511%בגנב הרערע

947643334375%1.52-4%דודשא
733045166%2.55%הבייט

591941144%3.1611%םימודא הלעמ
134528984%2.7122%ןולקשא

288159142379%1.898%תיליע ןיעידומ
512033114%2.6519%רוכרכ הנח סדרפ

672249145%3.230%הנויצ סנ
743944388%2.13-10%ערק רפכ

17612865369%1.515%דעלא
13510333556%1.32-15%םסאק רפכ
743045145%2.57%ןורשה תמר

ריע
 םילוח
םיליעפ

 םיליעפ םילוח
םימי7 ינפל

  םישדח םילוח
 םימיה7-ב
םינורחאה

10,000-ל םילוח
םיבשות

 תוקידבה זוחא
7-ב תויבויחה

םינורחאה םימיה

7 הלפכה סחי
הרוחא םימי

- לודיג בצק
      ימוי עצוממ

)םימי7(
4312319818%3.5841%לאנבי
132122920%720%לאונמע
9093219%90%רצמ רפכ

292741,43629%1.15-33%הווחא
2915164316%2.0745%םירעיתירק

21417-9%5.2531%דבח רפכ
17215127%8.525%שירח

7079441%70%תודוסי
40634179%6.67-6%הנומש תירק

15511279%3.20%הירא תיב
174131878%4.25-19%יבצ תריט
8087350%8100%בקעי הדש
8268524%40%היקלח תיב
421924216%2.269%באז תעבג
17512115%3.49%אקרז א רס'ג

7073911%740%לאומש ןבא
12210117%60%תילילגה רוצח

1651164%3.20%הנוי רפכ
402125208%2.1932%הרערע

60611816%60%תומורת ידש
5056529%50%לאכימ הוונ

1661087%2.6725%עיפי



"ימויה לודיגה בצק" דדמ בושיח ןפוא

:)"מ"הארידדמ"(הפגמהלשתשדוחמתוצרפתהתניחבלםיימואלםידדמהשולשועבקנ1.
םילוחבימוילודיגבצק(תוחפואםימי10ךותלפכוישךכימויהםילוחהרפסמבלודיג-א

.)רתויו7%לשםישדחה
.םויבםישדחםילוח100לעמ-ב

.השקבצמבםילוח250לעמ-ג
תיכירעמתוצרפתההלחהםאהךירעהלאיהימויהלודיגהבצקדדמלשתירקיעהותרטמ2.

.התמצועיהמו,הפגמהלש
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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