
-המאבק בקורונה 
תמונת המצב בארץ ובעולם

(2020ביוני 30-לעדכני )

חדר המצב הלאומי





תמונת המצב בישראל
בפועלהחוליםמספר.2/4-המאזביותרהגבוההמספר;חדשיםנדבקים715אובחנואתמול1.

.בינוניבמצב66;מונשמים24ומתוכםקשהבמצב46,(מוותמקרי320)7,168עלעומד

שיעור.(ביוםבדיקות16,000-כשלממוצע–האחרוןבשבוע)בדיקות18,618בוצעואתמול2.

.(2.9%עלשעמד,החולףהשבועשלמהממוצעגבוה)3.8%עלעמדהחיוביותהתוצאות

הגבלת)ח"תקששלתוקפןולקיוםלתיקוןהצואתלהתקיןטלפוניבמשאלאישרההממשלה3.

.הקורונהמשברעםהתמודדותלענייןהשריםועדתי"עשהתקבלהלהחלטהבהמשך,(פעילות

או)מצווהבת/ברואירועיחתונותקיוםיותר9/7-העדכי(29/6)הוחלטהקורונהבקבינט

.איש50עדיותרהאירועיםביתר;איש250עדשלבהשתתפות(אחרותבדתותדומהאירוע

מחציתעליעלהלא,במבנההמתקייםבאירועהמשתתפיםמספר,31/7-לועד10/7-מההחל

.מהביתעבודה30%:הציבוריבמגזרעבודה;אנשים100-מיותרולא,המותרתמהתפוסה

העסקיולמגזרלעצמאייםלסיועחדשהתוכניתעל(29/6)החליטוכ״ץהאוצרושרנתניהומ"רה4.

מיוחדיםמענקיםכוללתהתוכנית.ש״חמיליארד2-כשלבהיקף,הקרוביםבימיםלפועלשתצא

עד,יוני-מאיבחודשיםלפחות60%שלבהיקףשנפגעולעסקיםש״ח400,000לגובהעד

.ש״חמיליון20עדהואושמחזורם,מהמחזור15%-10%לגובה

שלבחינותוקיוםהקייטנותמתווהעלהמורההבריאותמשרדל"מנכצובהקדםייחתם5.

.מרחוקהגבוההההשכלה

מאמצים מרכזיים
המגפההתפשטותמגמות1.

מונשמים,וקשיםחדשיםמאומתים
.הדבקהמקדם,הכפלהקצב,ומאושפזים

:"מוקדים אדומים"מעקב והתרעה על 2.
, אשדוד, בת ים, ערערה בנגב: הגבלה. א

טבריה ואלעד
כפר קאסם, ירושלים, בני ברק: בסיכון. ב

בעקבות ההגבלות על התקהלויות3.
,  אולמות אירועים-סטאטוס יישום ואכיפה

קייטנות, בתי תפילה, אירועי תרבות

אכיפה והסברה4.
מיקוד  ; יישום מאמץ האכיפה המורחב

בכללי ההסברה בהגבלות החדשות 
.ההתנהלות הנדרשים

הדבקהקטיעת שרשראות 5.
שעות מהפנייה  12)מ "רההפערים מול יעדי 

מחולה מאומת  שעות 48, לתוצאות בדיקה
סטטוס החקירות האפידמיולוגיות, (לבידוד

חדר המצב הלאומי

מערכת החינוך  
(19:00, 29/6-עדכני ל)

.עובדים322-ותלמידים705כ"סה: חולים

תלמידים21,957כ"סה: בידוד
.עובדים2,974-ו

.גנים125-וספר בתי 143: מוסדות סגורים



"תמרורי אזהרה"סטטוס 
(13:00שעה , 30/6-לעדכני )

חדר המצב הלאומי

הכפלת מספר  קצב נדבקים ביום  
הנדבקים היומי

חולים קשה

250ימים10מחוץ למוקדים100חשיבה מחדש

557מצב נוכחי
ערערה  , בתי אבות, ל"ללא חוזרים מחו)

(אשדוד ואלעד, בת ים, טבריה, בנגב

46ימים6



29/6פילוח הנדבקים היומי 
בדיקות18,618; מחלימים141; מקרי מוות0; נדבקים715

חדר המצב הלאומי

5בתי אבות

705כ "סהוילדי גן חולים תלמידים
(19:00, 29/6-נכון ל)

322כ "סהחוליםעובדי הוראה
(19:00, 29/6-נכון ל)

268כ "סהסגוריםבתי ספר וגנים
(19:00, 29/6-נכון ל)

לחולה מאומת

74
לא ידוע

74

ל"חו

נדרש  11

המשך  

חקירה

543

למקום

2

פילוח מקורות חשיפה
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פילוח גילי הנדבקים בכל הארץ
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82, ירושלים

77, אשדוד

72, בני ברק

-תל אביב 

52, יפו

27, בת ים 24, טבריה

פתח 

22, תקווה

19, בית שמש

17, דימונה

17, לוד

, ישוב לא ידוע

15
14, נתניה

,  ביתר עילית

13, חולון13

באר  

11, רהט11, שבע

ראשון 

10, לציון

-מודיעין

-מכבים

8, רעות

(כולל)נדבקים 8-בהם אובחנו מעל לביישוביםהנדבקים פילוח



מסכהעטיית-חות בגין אי"דו: אכיפה חדר המצב הלאומי

י נתוני משטרת ישראל"עפ
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תמונת המצב בעולם חדר המצב הלאומי

כשמוקד,(2,113כ"סה)הנדבקיםבמספרהעלייהנמשכתש"באיו1.

וביתחברוןנפותעלהוטלסגר;(1,490)חברוןנפתעודנוההתפרצות

.חברתילריחוקההנחיותוהוחמרולחם

בסיועלרצועה(29/6)הוכנס;הנדבקיםבמספרשינויללא-ע"ברצ2.

לפנישנחת)האמירויותאיחודמטעםהציודמשלוחם"האו

.נוסףמיגוןוציודמנשמים10מכילהמשלוח.(ג"בנתבכשבועיים

;40%שלבתפוסהלמבקריםייפתחבמכההגדולהמסגד:סעודיה3.

.אפליקציהדרךכניסההיתרלקבליידרשומבקרים

לסיןמחקרצוותנשלחהבאבשבוע:העולמיהבריאותארגוןר"יו1.

,לסיוםמתקרבתלאהמגיפה;הנגיףהתפרצותמקורמהלחקורכדי

.לעלותממשיךרקבעולםההתפרצותקצב

מאמציםנעשים:העולמיהבריאותבארגוןהחירוםמערךראש2.

.להצלחהערובהשוםאיןאך,לנגיףבטוחחיסוןלמצואכדיבעולם

עוברתבנגיףהמאבקחזית:ם"האושלהעולמיתהמזוןתכניתמנהל3.

עלולבעולםהרעביםהאנשים'מס;השלישיהעולםמדינותאל

.השנהסוףעדמיליון270-ללעלות

שלהתורניתכנשיאהגרמניהשלתפקידהבמסגרת:הגרמניח"שה4.

.לנגיףבנוגעהחלטותלקבלתנדחוף,(2020יולי)ט"מועבי

;כחיסוןלשמשעשויהאשרלנגיףתרופהשלהפצהאישרהסין5.

.במדינהחיונייםעובדיםבקרברקתופץהתרופהבקרובהבשנה

מרכזשלאבטיפוספתחבפרנקפורטל"הבינהתעופהשדה:גרמניה6.

לבצעיוכלהמרכז;ל"הבינהגבולותמפתיחתכחלק,קורונהלבדיקות

.31/7-העדלפעולוצפויביוםבדיקות5,000עד

נדבקים  

10,429,924

מקרי מוות

508,637

מחלימים

5,689,224

מקרים פעילים

4,233,063

זירה אזוריתעולם

במכה בזמן סגר הקורונההכעבה. עם היתר בלבדהכניסה 







חדר המצב הלאומי

בישראלומגמות פילוח נתונים 







סטטוס חולים בערי מיקוד

10:00, 28/6-מעודכן ל, הבריאותפ נתוני משרד "ע

חדר המצב הלאומי

בבתי החוליםמקרי מוותהחלימונדבקים
בתהליך החלמה  
לאחר בדיקה ראשונה 

שלילית

חולים מאומתים  

הימים  3-ב

האחרונים

חולים פעילים

469638577035203133775ירושלים

354229294717138118570בני ברק

137364919229475706יפו–אביב תל

6733221430110350אשדוד

39030000133390ביתר עילית

29495042723199רהט

27057001819213ערערה בנגב

1899535112391לוד

101300133971דימונה

372010835בית שאן







רכש מיגון  

המטה לביטחון לאומי
לניהול  המרכז

משברים לאומיים

המאבק בקורונה

המאמץ הבריאותי

ייצור ישראלי+ קרובות אספקות

מגןמשקףN95מסכה מסכות כירורגיותכפפותפריטשם
לא חסין  )מגן גוף 

(מים
סרבל חסין מים

כובע חסין  + חלוק

מים

4,190,646+ 295,626,544142,726,28618,375,9128,805,91223,235,65712,571,939הצורך שאושר

אלף350מיליון3מיליון2.4מיליון6.2אלף639מיליון94מיליון54מלאי קיים

מיליון3.7אלף125מיליון1אלף410אלף498מיליון11.6אלף440הזמנות להמשך

מנשמים

מכונות למונשמים חולי קורונה  2000: יעד

.צורך שוטף–מכונות למונשמים 2000+

1,250-כ: (לא חולי קורונה)בשימוש שוטף 

2,859: פנויים

מנשמים
מלאי קיים 

1.2.2020
הוזמנו

אספקה 

עד כה

אספקה 

צפויה השבוע

מצאי במשרד  

הבריאות

1,800-1,800-כמלאי לא בשימוש

Tier A-4,2393426342מכונות הנשמה 

Tier B-7,000510250510מכונות הנשמה 

Tier C2,000207100207מכונות הנשמה 

בחירום  )מכונות הרדמה 

(ישמשו כמכונות הנשמה
250200200

-800ל"צה

2,859כ"סה



המטה לביטחון לאומי
לניהול  המרכז

משברים לאומיים

המאבק בקורונה

המאמץ הבריאותי

דרישות משרד הבריאות 

ל"המלי "שאושרו ע

תקציב 

נדרש

הערותמיטות שנפתחו עד כה

קורונה 

מונשמים

קורונה מוכנותח"מלשקורונה רגיל

מונשמים

מוכנות  

קורונה רגיל

בהקמה

מיטות בהקמה 5,2827,624848.12,9162,5081,258מוסדות כללים

מחכות לתקציב

הכמות  

הינה המצוינת

לאחר אישור 

לבתי תוכנית

החולים

:מתוכם מיטות

מוסדות גריאטרי סיעודי1,100

מיטות במרכזים  84בנוסף

לבריאות הנפש

אחוז התקציב ביחס לאישורתוקצב(מתחילת האירוע)אושר כמות נדרשתסקטור

60040020050%רופאים

2,4001,66166140%סיעוד

1,1391,13933930%מנמש-פארא

713131100%עובדי מעבדה

%סטודנטים280אפידמיולוגיותחקירות 

5,424-כ מיטות מוכנות לקורונה"סה



מעקב ופילוח נדבקים  
חדשים מאז תחילת 

(19/4)ההקלה בהגבלות 

חדר המצב הלאומי



פילוח מוקדי ההדבקה של הנדבקים המאומתים  חדר המצב הלאומי
(19/4-מאז ה, ע״פ נתוני משרד הבריאות)

המספרים מייצגים תוצאות בדיקות מעבדה חיוביות *

לקיחתןללא קשר לזמן , בימים האמורים

19/4-המאז נדבקים 11,029כ "סה

לא ידוע

4,935

45%

מגע עם חולה  

מאומת

5,967

54%

סיבה אחרת

3

0%

ל"שהייה בחו

124

1%



לפי אזור מגוריםהמאומתים הנדבקים פילוח חדר המצב הלאומי
(19/4-מאז ה, ע״פ נתוני משרד הבריאות)

המספרים מייצגים תוצאות בדיקות מעבדה חיוביות *

ללא קשר לזמן לקיחתן, בימים האמורים

30/6-מעודכן ל*

3%, 373, לא ידוע

,  730, מחוז אשקלון

7%

,  1,389, מחוז דרום

13%

5%, 585, מחוז חיפה

,  מחוז ירושלים

2,543 ,23%
,  2,034, מחוז מרכז

18%

6%, 630, מחוז צפון

,  מחוז תל אביב

2,745 ,25%



חדר המצב הלאומי

פילוח גילי הנדבקים המאומתים  
(19/4-מאז ה, ע״פ נתוני משרד הבריאות)

המספרים מייצגים תוצאות בדיקות מעבדה חיוביות *

ללא קשר לזמן לקיחתן, בימים האמורים

30/6-למעודכן *

לא ידוע

472

4%

0-5גיל 

608

5%

6-12גיל 

1075

10%

13-18גיל 

1,628

15%

19-29גיל 

2,265

21%

30-39גיל 

1,457

13%

40-49גיל 

1281

12%

50-59גיל 

1018

9%

60-70גיל 

585

5%

70-79גיל 

352

3%
80-89גיל 

206

2%
+90גיל 

82

1%

פ נתוני  "ע

ס  "הלמ

65בני , (2019)

ומעלה מהווים  

מכלל  11.8%

האוכלוסייה  

11.1% 

מהנדבקים

החדשים הם  

60מעל גיל 

ומעלה


