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נראתה עלייה במספר   .קבוצת הגילכל בבתחלואה נשימתית  ירידהנצפתה , 26נכון לשבוע   :סיכום

 הדגימות החיוביות לנגיף הקורונה החדש שזוהו במרפאות הזקיף.

נצפתה ירידה בשיעור הפניות הגולמי בשל זיהומים בדרכי נשימה עליונות  מרפאות בקהילה: קליני:

 כל קבוצות הגיל. ב

באחוז הביקורים לחדרי מיון ילדים קלה  נצפתה ירידה בתי חולים )"כללית שרותי בריאות"(:

  בשל דלקת ריאות.ופנימיים 

דגימות שנאספו ה 63מסך לנגיף הקורונה החדש  מקרים חיוביים 4זוהו , 62נכון לשבוע  מעבדה:

 מקור הדגימות החיוביות בעיר דימונה.במרפאות הזקיף. מחולים שביקרו 
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 (URI) העליונות הנשימה בדרכי זיהומים בשל בקהילה למרפאות פניות .1

של הפניות הגולמי למרפאות "מכבי שירותי בריאות" ב יבשיעור ירידה נצפתה, 26נכון לשבוע 

-ו 1)תרשימים  , והם נמצאו בטווח הצפוי לעונהזיהומים בדרכי נשימה עליונות בכל קבוצות הגיל

 (. מנתוני "שירותי בריאות כללית" עולה תמונה דומה.2
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 ריאות בדלקת תחלואה בשל בקהילה למרפאות פנייה .2

הפניות למרפאות "מכבי שירותי בריאות" בשל  ישיעורב לא נצפה שינוי מהותי ,62 נכון לשבוע

 3 מים)תרשיבטווח נמוך מזה הצפוי לעונה  ווהם נמצאקבוצות הגיל בכל  תחלואה בדלקת ריאות

 ".כלליתשירותי בריאות תמונה דומה עולה מנתוני " (.4-ו
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 ”מכבי שירותי בריאות“פניות למוקד אחיות,  .3

בשל חום  למוקד אחיות "מכבי שירותי בריאות"פניות מספר הבקלה  נצפתה עליה ,26נכון לשבוע 

 (.5)תרשים  במבוגרים ושיעול
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 תחלואה בשל החולים בבתי( מיון חדרי) דחופה לרפואה למחלקות פניות .4

 .)המידע באגף המנוהל הבריאות משרד של הנתונים מחסן על מבוסס) אותיר בדלקת

בבתי החולים של  ופנימיים ילדיםחדרי מיון בהביקורים באחוז קלה  ירידהנצפתה  ,26נכון לשבוע 

במספר קלה  נצפתה ירידהכמו כן,  .(6-7)תרשימים  " בשל דלקת ריאותשירותי בריאות כללית"

 (.8-9)תרשימים   דלקת ריאות אבחנה של  בשלו בשל אבחנה כלשהי למיוןהפניות 
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 צבירי תחלואה נשימתית  .5

כללית. וחולים מכבי הפעילות לזיהוי צבירים מתבססת על הנתונים המתקבלים מדי יום מקופות ה

התמקדות בשתי קבוצות אבחנה: זיהומים בדרכי נשימה עליונות ודלקת צבירים נעשה תוך הזיהוי 

בנוסף לכך, עבור  מתבצע ברמה של אזורים גיאוגרפיים סטטיסטיים. ניתוח הנתוניםריאות. 

באותה חולי קורונה פעילים  באזור הצביראותרו האם  צבירים הנמשכים מעל שבוע, אנו בודקים

 על בסיס נתוני משרד הבריאות. עת,

 בהופעת הצבירים עקביות הנראתאזורים בהם , 27/06/2020נכון לתאריך ו 26במהלך שבוע 

  , בשתי קבוצות האבחנות ועל בסיס נתונים משתי קופות החולים, הם:ימים 7שנמשכה מעל 

ישובים בהם זוהו 
צבירים מובהקים 

הנמשכים בעקביות 
 למעלה מ-7 ימים

מחוז 
 )נפה(

תחילת 
 הצביר

משך 
 הצביר 
 )ימים(

מספר חולים עם דגימה חיובית לנגיף 
הקורונה החדש במיקום ותקופת 

 הצביר

 מספר כולל
(Prevalence) 

חדשים בתקופת 
 הצביר

(Incidence) 
עתלית, עין כרמל, גבע 

 כרמל
חיפה 

(חדרה)  
28-5-2020 30 0 0 

מרכז  טייבה 
(השרון)  

31-5-2020 27 7 7 

מרכז  צור יצחק, צור נתן
פתח )

(תקווה  

31-5-2020 27 0 0 

 79 81 25 2-6-2020 תל אביב בני ברק, רמת גן

צפון  שפרעם, עדי
(עכו)  

8-6-2020 19 11 11 

ג'דידה מכר, טל אל, 
 כפר יאסיף

צפון 
(עכו)  

12-6-2020 16 5 5 

דרום  רהט *
באר )

(שבע  

17-6-2020 10 126 87 

 13-6-2020עד  6-5-2020צביר מחודש לאחר הפסקה קצרה של צביר ממושך שזוהה ברהט בתאריכים  *
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 מרפאות זקיף בקהילה .6

 נכון. 12 בשבוע החלה החדש הקורונה מנגיף הנגרמת תחלואה לניטור הזקיף מרפאות פעילות

 .הארץ ברחבי מרפאות  47כוללת הרשת 26 לשבוע

 או עם נשימתיים תסמינים או/ו חום עם למרפאות המגיעים ממטופלים נלקחות לוע-אף דגימות

 14-ב ל"מחו חזרה או מאומת קורונה לחולה ידועה חשיפה ללאו אותיר דלקת של אבחנה בלי

 לרופא ופונים למרפאה פיזית מגיעים שלא מטופלים עבור, בנוסף. המחלה תחילת לפניש ימיםה

דגימה ה ,אפידמיולוגי ורסיפ ללאו נשימתיים תסמיניםחום ו/או  עם, מקוונים באמצעים המטפל

 .נלקחת על ידי מד"א

 (1)טבלה  מרפאות הזקיף מנבדקים של גימותד .6.1

 מרפאות הזקיף הנבדקים שלחולים חיוביים לנגיף הקורונה החדש מסך . 1טבלה 

  26שבוע  
21/06-27/06/2020 

12נתונים מצטברים משבוע   
15/03-27/06/2020  

םיחיובי  4 (6.3%) 33 (2.0%) 

םישלילי  59 (93.7%) 1603 (98.0%) 

 1635 63 סה"כ

 ייתכן עדכון רטרואקטיבי של מספר הנדגמים ותוצאותיהם. *

 .דגימההשבוע אפידמיולוגי מחושב לפי תאריך  *
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 .(10ותרשים  3, 2)טבלאות  מרפאות הזקיףמלנגיף הקורונה החדש ושליליים חיוביים  חולים .6.2
 

 .לפי שבוע ת הניטורבמהלך תקופ זקיףהמרפאות מלנגיף הקורונה . חולים חיוביים 2טבלה 

 שליליים חיוביים תאריכים שבוע
 

 סה"כ

12 
 

15/03-21/03/2020 0 (0%) 33 (100%) 33 

13 
 

22/03-28/03/2020 6 (2.3%) 255 (97.7%) 261 

14 
 

29/03-04/04/2020 13 (5.7%) 214 (94.3%) 227 

15 
 

05/04-11/04/2020 3 (2.9%) 100 (97.1%) 103 

16 
 

12/04-18/04/2020 1 (1.4%) 67(98.6%) 68 

17 
 

19/04-25/04/2020 1 (1.0%) 97 (98.9%) 98 

18 
 

26/04-02/05/2020 0 (0%) 49 (100%) 49 

19 
 

03/05-09/05/2020 0 (0%) 73 (100%) 73 

20 
 

10/05-16/05/2020 0 (0%) 76 (100%) 76 

21 
 

17/05-23/05/2020 1 (1.2%) 79 (98.8%) 80 

22 
 

24/05-30/05/2020 0 (0%) 75 (100%) 75 

23 
 

31/05-06/06/2020 2 (1%) 191 (99%) 193 

24 
 

07/06-13/06/2020 0 (0%) 134 (100%) 134 

25 
 

14/06-20/06/2020 2 (2%) 100 (99%) 102 

26 
 

21/06-27/06/2020 4 (6.3%) 59 (93.7%) 63 
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 במהלך תקופת הניטור . חולים חיוביים לנגיף הקורונה החדש לפי ישוב3 טבלה

 יתה במהלך תקופת הניטור לפחות דגימה חיובית אחת(י)מצוינים רק הישובים שבהם ה

 מס' דגימות חיוביות ישוב
  26)סה"כ דגימות( שבוע  

21/06-27/06/2020  

 מצטבר מס' דגימות חיוביות
 12משבוע  )סה"כ דגימות( 

15/03-27/06/2020  

 (20) 3 (0) 0 אלעד

 (68) 1 (0) 0 בית שמש

 (6) 1 (1) 0 בני ברק

 (223) 13 (4) 0 ירושלים

 (39) 1 (1) 0 עכו

 (37) 1 (1) 0 ראש העין

 (39) 1 (0) 0 רמת השרון

 (11) 2 (0) 0 שדרות

 (87) 2 (1) 0 תל אביב

 (49) 1 (1) 0 רמלה

 (215) 1 (3)0 פתח תקווה

 (29) 2 (1) 0 אור יהודה

 (48) 4 (7) 4 דימונה

 

 .ממרפאות הזקיףלנגיף הקורונה מסה"כ הדגימות שנשלחו  מקרים חיוביים 4 זוהו  , 26נכון לשבוע 
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)הנתונים מעודכנים לסוף החדש  הקורונה מנגיףמצטברת  ארצית תחלואה .7

 (11)תרשים  (20206/072/-המסתיים ב 62שבוע 

 ( מבוסס על נתונים רשמיים של שרותי בריאות הציבור התרשים (

 רטרואקטיבייםיתכנו שינויים קלים בשל עדכונים  *
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 מצב התמותה בישראל .8

 (2060/06/-המסתיים ב -23תמותה מכלל הסיבות )הנתונים מעודכנים לשבוע  .8.1

 (. 21)תרשים הרב שנתי  הממוצעבטווח  מצוישיעור הפטירות , 23נכון לשבוע 

 

 

 

 

 

 

 

-המסתיים ב -23תמותה כתוצאה מדלקת ריאות )הנתונים מעודכנים לשבוע  .8.2

 אחוז התמותה מדלקת ריאות מצוי בתחום הצפי העונתי, 32נכון לשבוע . (2060/06/

 (.13)תרשים 
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 תמונת מצב בעולם .9

-, סה"כ מקרים מאובחנים ל2027/06/20-לתאריך הנמשכת מגמת העלייה במספר הנדבקים. נכון 

19COVID- מקרים חדשים. סך מקרי המוות עומדים על  179,316, מתוכם,  9,953,048עומד על

מקרי מוות חדשים. המדינות עם מספר מקרי המוות הגבוהים ביותר הם:  6,866, מתוכם,  491,128

ספרד , (29,700צרפת ) (,34,708) איטליה (,43,414בריטניה ), (54,971) ברזיל (,124,161) ארה"ב

גרמניה  ,(8,969רוסיה )(, 9,731) בלגיה (,10,239אירן ) (,15,685הודו ) (,25,060מקסיקו ) ,)28,338)

  (. 159דוח מצב מספר  -)הנתונים נדלו מדוח ארגון הבריאות העולמי .(8,504קנדה )ו( 8,954)

-sitrep-19-covid-reports/20200627-source/coronaviruse/situation-https://www.who.int/docs/default

2159.pdf?sfvrsn=93e027f6_ 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200627-covid-19-sitrep-159.pdf?sfvrsn=93e027f6_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200627-covid-19-sitrep-159.pdf?sfvrsn=93e027f6_2

