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 דאגה • 5000ל- מתקרב החולים מספר ,16ל- עלה בישראל הקורבנות מספר
 דוידוביץ׳ נדב פרופ׳ • קשה במצב החולים במספר עליה לנוכח בישראל

הארץ כל על מלא שהוא סגר לעשות צריך הזה בשלב :היום׳ ל׳וידעת

מראני ואהרן הלו יום׳ מאת:
 אמש הודיע הבריאות משרד

 הקורונה חולי מספר כי (שני)
 ,4,695 על עומד בישראל החיוביים

 נמסר עוד קל. במצב 4,349 בהם
 קשה במצב 79 בינוני, במצב 90 כי

 היו 99 כן, כמו מונשמים. 66 בהם
 16ו- המגפה, מתחילת קשה במצב

 ברחבי חייהם. את איבדו אדם בני
 ליותר עלה המתים מספר העולם,

 טיפס הנדבקים ומספר אלף, 34מ-
 טיפס באיטליה אלף. מ-ססל למעלה

 756 עם ,10,799ל- הקורבנות מניין
יממה. בתוך מתים

 אמש יותר מוקדם כך, בתוך
 הודיע פדה-פוריה הרפואי המרכז

 התיירים אוטובוס נהג ג׳וני, כי היום
שאושפז ,38ה- בן ירושלים ממזרח

 הקורונה חולה והיה קשה במצב
 החלים בישראל, הראשון המורכב

 אתמול לביתו. ושוחרר מהווירוס
 בבית נפטר מהקורונה 16ה- הקורבן

 מנגיף המתים מניין בכך, החולים.
 לאחר ,16ל- עלה בארץ הקורונה
 החולים בבית שאושפז 5 8 בן שחולה

 החולים מבית נפטר. הרופא" "אסף
 סבל חולון, תושב האיש, כי נמסר

משמעותיות. רקע ממחלות
 הנגרמת בתחלואה העלייה רקע על

 מנכ״ל התראיין הקורונה, מנגיף
 טוב, סימן בר משה הבריאות, משרד
 פסימיות הערכות וסיפק ב׳, בכאן

 המגפה. עם ההתמודדות להמשך
 מרכזי: אחד מספר על מסתכל "אני

 בישראל, הקשים החולים מספר
 מדי. מהיר בקצב גדל הוא ולצערי

עם נהיה השבוע שבסוף מעריך אני

 "עדיין אמר. קשים", חולים 150כ־
 להשתלט נצליח שבה תקווה יש
 עוד דורש זה אבל האירוע, על

 הסוגר הים בתוך צעדים של שורה
 מכל עלינו שסוגר התחלואה של

 אחר מדינה רואים אנחנו הכיוונים.
 שחורות. רק רואה לא אני מדינה.

 נוכל הציבור של נכונה בהתנהלות
 שתשדרו הלוואי לתוצאות. להגיע

 ותצחקו שבועות כמה בעוד זה את
 רואה לא אני אבל שטעיתי, עליי

 הרבה בלי האירוע את שנסיים
המשיך. קורבנות",
 שאלפי חושב עדיין אני "לצערי

 נצטרך שאיתה המציאות זו מתים
 מדברים שאנחנו הצעדים להתמודד.

 מהבחינה מאוד קשים הם עליהם
 שאנחנו מה ומבחינת הכלכלית

גבוהה, האבטלה מהציבור. דורשים
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