
תמונת מצב יומית

מצב התחלואה

בדיקות

2 1 , 1 1 8
מספר חולים פעילים

364
מתים

19,558
מחלימים

מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה

26,2231,225,349
מספר בדיקות  

יומי
מספר בדיקות

מצטבר
בתאריכים* 13/0724/03-13/07נכון ליממה של*

,  הגוף מורכב מקציני אמ״ן ונעזר במומחים מהאקדמיה.  והינו כיום חלק ממרכז השליטה הפועל תחת משרד הבריאות, מרכז המידע והידע הוא גוף שהוקם על ידי אמ״ן

קישור למסמכי מרכז המידע באתר משרד הבריאות.   כדי להביא בפני מקבלי ההחלטות ידע רלבנטי במערכה נגד הנגיף, אפידמיולוגים ועוד, רופאים

אלה אינם כוללים בדיקות חוזרות של מחלימיםנתונים

14

24:00ביולי 13-נכון ל

24:00ביולי 13-מבוסס על הנתונים נכון למ"עמידה במדדי ראה

מוקדים פעילים ביממה האחרונה

ביולי

יפו-תל אביב

בני ברק

ירושלים

ביתר עילית
מלאכיקרית

לוד

דורשת טיפול ייעודי

בדיקות, דורשת הסברה

דורשת הגדלה של מספר

הסברה , דורשת הידברות

ואכיפת בידוד

הבדיקות

ואכיפה

כסיפה

רמלהבית שמש

כפר קרע

יבנאל
קלנסווה

אתאקרית

גן יבנה

https://www.gov.il/he/departments/corona-national-information-and-knowledge-center
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מגמות התחלואה בישראל בשבועיים האחרונים
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חולים50-ישובים עם פחות מ-עליה בתחלואה 

חולים50-תעדוף ישובים עם מעל ל-מוקדי סיכון 

(24:00ביולי13-לעדכני)הבריאותמשרדנתוני:מקורות
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עיר
חולים 
פעילים

חולים פעילים  
ימים7לפני 

חולים חדשים 
הימים 7-ב

האחרונים

-חולים ל
10,000
תושבים

אחוז הבדיקות  
7-החיוביות ב

הימים האחרונים

7יחס הכפלה 
ימים אחורה

-קצב גידול 
ממוצע יומי     

(ימים7)

6182373959826%2.6710%ביתר עילית

54173712324%3.189%יבנאל  

1,5299546937213%1.737%בני ברק

5311432315%4.9148%קלנסווה

10235685715%2.948%כסיפה

24685164949%2.931%מלאכיקרית

2,9261,6571,386298%1.844%ירושלים

4262052343211%2.145%בית שמש

1054273549%2.7428%כפר קרע

1,7091,164648316%1.562%תל אביב יפו

3891852234610%2.212%לוד

712749299%2.8188%גן יבנה

922867145%3.3916%אתאקרית

1,011725337405%1.463%אשדוד

562335288%2.5213%גבעת זאב

17062115114%2.8520%אשקלון

3431951694410%1.879%מודיעין עילית

803254165%2.698%נס ציונה

54203676%2.89%נצרת

16720510936%1.0511%ערערה בנגב

עיר
חולים 
פעילים

חולים פעילים  
ימים7לפני 

חולים חדשים 
הימים 7-ב

האחרונים

-חולים ל
10,000
תושבים

אחוז הבדיקות  
7-החיוביות ב

הימים האחרונים

7יחס הכפלה 
ימים אחורה

-קצב גידול 
ממוצע יומי     

(ימים7)

1411327529%1486%שדי תרומות

27522-9%5.422%חבדכפר 

80810853%814%יסודות

144113118%3.750%עמנואל

8087347%80%שדה יעקב

6157828%60%נווה מיכאל

3115184517%2.26%יעריםקרית

46739196%6.5715%קרית שמונה

5057929%525%חפץ חיים

302931,48523%1.1-25%אחווה

25817186%3.13-11%חריש

8263221%450%עץ אפרים

482232248%2.4514%ערערה

5053818%5400%רמות מנשה

5054217%50%מוצא עילית

5055122%5150%להבות חביבה

22814119%2.7540%יפיע

2271594%3.1425%טירת כרמל

7166013%720%אשתאול



"קצב הגידול היומי"אופן חישוב מדד 

:"(מ"ראהמדדי)"המגפהשלמחודשתהתפרצותלבחינתלאומייםמדדיםשלושהנקבעו1.
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(25%=100%-50/40).
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שבהםהימיםלמספרהיומיהגידולקצבאתלתרגםניתן,(הראשוןבשלבממגיפהכמצופה

:יוכפלביוםהחדשיםהחוליםמספר
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להכפלה-ובהמשך לדוגמא לעיל 

ף“התשתמוזב ב"כ| 14.07.2020| יום שלישי 


