
תמונת מצב יומית

מצב התחלואה

בדיקות

2 3 , 9 2 6
מספר חולים פעילים

373
מתים

20,179
מחלימים

מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה

24,8921,281,946
מספר בדיקות  

יומי
מספר בדיקות

מצטבר
בתאריכים* 15/0724/03-15/07נכון 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

16

24:00ביולי 15-נכון ל

24:00ביולי 15-מבוסס על הנתונים נכון למ"עמידה במדדי ראה

מוקדים פעילים ביממה האחרונה

ביולי

קורונה והעולם

קליפורניה הורתה על סגירת הפעילות במתחמים  
סגורים בעקבות העלייה בהיקף התחלואה מנגיף 

הקורונה

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

בית שמש

רמלה

יבנאל
קלנסווה

גן יבנה

גבעת זאב

גבעת שמואל

https://www.gov.il/he/departments/corona-national-information-and-knowledge-center


:מקורות
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מגמות התחלואה בישראל בשבועיים האחרונים
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חולים50-ישובים עם פחות מ-עליה בתחלואה 

(24:00ביולי15-לעדכני)הבריאותמשרדנתוני:מקורות
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חולים פעיליםעיר
חולים פעילים  

ימים7לפני 

-חולים חדשים ב
הימים  7

האחרונים

-חולים ל
10,000
תושבים

אחוז הבדיקות  
7-החיוביות ב
הימים  

האחרונים

7יחס הכפלה 
ימים אחורה

-קצב גידול 
7)ממוצע יומי 

(ימים

1511429437%158%שדי תרומות
236185224%450%עמנואל
303011,48520%1.03-50%אחווה
194161312%515%אכסאל
1311217526%130%יסודות

9096819%913%רמות מנשה
34827-9%4.380%כפר חבד

4420243213%2.250%נחף
11210812%6150%עין מאהל
9273615%4.50%עץ אפרים
125724635%2.4250%קוממיות

6066122%60%להבות חביבה

6157825%60%נווה מיכאל
8177321%8-13%שדה יעקב

16810238%2.2511%בית דגן
161382412%1.620%להבים

1651234%3.4-9%נוף הגליל
10471712%2.7540%בית אל

2818133013%1.720%כוכב יעקב
909328%90%כפר מצר

6243221%30%ברקת
71611012%720%חפץ חיים
5053429%50%בית חורון

41410418%50%גפן

חולים פעיליםעיר
חולים פעילים  

ימים7לפני 

-חולים חדשים ב
הימים  7

האחרונים

-חולים ל
10,000
תושבים

אחוז הבדיקות  
7-החיוביות ב
הימים  

האחרונים

7יחס הכפלה 
ימים אחורה

-קצב גידול 
7)ממוצע יומי 

(ימים

78931949612528%2.5516%ביתר עילית

8617703716%5.1235%קלנסווה

11734914813%3.6833%גן יבנה

1,7291,1087688214%1.697%בני ברק

3,4102,0461,515348%1.745%ירושלים

58283013220%2.07-3%יבנאל

6928443510%2.575%גבעת זאב

5182732643813%1.9719%בית שמש

1,8121,290647336%1.5-2%תל אביב יפו

4582262605510%2.158%לוד

10954576113%2.06-12%כסיפה

522234197%2.5517%גבעת שמואל

1164774185%2.5718%אתאקרית

1013969206%2.775%נס ציונה

4002331985111%1.8514%מודיעין עילית

964454218%2.2310%טייבה

22483151145%2.8219%אשקלון

1,091821347436%1.425%אשדוד

2351551074814%1.6922%אלעד

522034246%2.755%אור עקיבא

7949376211%1.7619%רכסים

638398290236%1.735%פתח תקווה

חולים50-תעדוף ישובים עם מעל ל-מוקדי סיכון 

חולים50-ישובים עם פחות מ-עליה בתחלואה 
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שלעלייהנרשמהזאתבמסגרתכאשר,לטפסממשיכהבקליפורניההתחלואה•
התחלואהלמגמתמקבילהבקליפורניההעלייה.החיובייםהנבדקיםבאחוז7.2%

והחזרהההקלותתוכניתזהבשלבהופסקה,זאתנוכח.ב"ארהמערב-בדרוםהכללית
.לשגרה

13)עדכנובמדינההציבורלבריאותוהמשרד,ניוסוםגווין,קליפורניהמושל,לכךבהמשך•
.מיידיבאופןסגוריםבחלליםהפעילותאיסורעלוהורו,לעסקיםההנחיותאת(ביולי
:הבאהבחלוקה,זאת

,סגוריםבחלליםופנאיבילוימקומותשלפעולתםנאסרהקליפורניהמדינתבכל•
.ומוזיאוניםחיותגני,קולנועבתי,יקבים,מסעדות,בריםבהם

ימיםשלושהבמשךבמיוחדגבוהתחלואהאחוזנרשםבהםמהמחוזותבחלק•
מכוני,תפילהבתי,כושרמכוני-נוספיםסגוריםבחלליםפעילותנאסרה,ברצף

.כחיונייםהוגדרושלאעסקיםומשרדיפנימייםקניותמרכזי,מספרות,ומקעקעיםיופי

נמצאים,המדינהמאזרחי80%-כחייםבהםמחוזות29-כ,ההנחיהעדכוןבעת•
ותרבותהעסקיתהפעילותמרבית,אפקטיבישבאופןכך,יותרהמחמירההמגבלהתחת
.(נסגרואו)פתוחיםלמרחביםהוגבלובמדינההפנאי

,התחלואהבנתוניהעלייהבעקבות(ביוני28)חלקיבאופןאומצהכברזאתמדיניות•
בחלליםהפעילותהפסקתועל,במדינהמחוזות7-בבריםסגירתעלהוחלטובמסגרתה

.נוספיםמחוזות19-בבעסקיםסגורים

קליפורניה הורתה על סגירת הפעילות במתחמים סגורים בעקבות 
העלייה בהיקף התחלואה מנגיף הקורונה

:מקורות
.1https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/Pages/NR20-158.aspx
.2https://twitter.com/CAPublicHealth/status/1283068880747978753
.3https://covid19.ac.pamdaor/vog-seitnuoc/
.4https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19ecnadiuG/-fo-erusolC-fo-srotceS-ni-esnopseR-ot-DIVOC-19.xpsa

.5https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53399080
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חולים חדשים ביום בקליפורניה

https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/Pages/NR20-158.aspx
https://twitter.com/CAPublicHealth/status/1283068880747978753
https://covid19.ca.gov/roadmap-counties/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-of-Closure-of-Sectors-in-Response-to-COVID-19.aspx
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53399080


"קצב הגידול היומי"אופן חישוב מדד 

:"(מ"ראהמדדי)"המגפהשלמחודשתהתפרצותלבחינתלאומייםמדדיםשלושהנקבעו1.
בחוליםיומיגידולקצב)פחותאוימים10תוךשיוכפלכךהיומיהחוליםבמספרגידול-א

.(ויותר7%שלהחדשים
.ביוםחדשיםחולים100מעל-ב

.קשהבמצבחולים250מעל-ג

מעריכיתהתפרצותהחלההאםלהעריךהיאהיומיהגידולקצבמדדשלהעיקריתמטרתו2.
.עוצמתהומהי,המגיפהשל

ככלקצרזמןפרקתוך,בתחלואהעליהשלזיהוינדרששבהם,הנוכחייםלתנאיםהותאםזהמדד3.
המאומתיםהחדשיםהחוליםבמספרהשינויעלמבוססהיומיהגידולקצב,בהתאם.האפשר

:הבאבאופןומחושב,יוםבכל
מיצוע)שלפניוהימיםבששתהחדשיםהחוליםעםיוםבכלהחדשיםהחוליםמספרמיצוע-א

שנדבקוחוליםשכן,בארץשנדבקוהחוליםרקנכלליםזהבחישוב.(ימיםשבעהפני-על
.להתפרצותאינדיקציהאינםל"בחו

.מהתוצאה100%שלוהפחתה,קודמושלבזהיוםכלעבורשהתקבלהממוצעחלוקת-ב
הימיםוששתלאתמולוהממוצע,50הינושלפניוהימיםוששתהיוםממוצעאם,לדוגמה-ג

25%הואהיומיהגידולקצבשהיוםיתקבל,אלוממוצעיםעבור.40הינואתמולשלפני
(25%=100%-50/40).

:הגידולקצבטווחימשמעות-ד

וההתפרצות,יותרגבוההיומיההכפלהקצב–יותרגבוהשהאחוזככל•
מגמת,מיומייםיותרלמשך7%-מגבוההגידולקצבכאשר.יותרמשמעותית

אפשרותעלמצביעכזהשרצףכיוון,מיוחדתלבתשומתדורשתהתחלואה
.ימים10-כתוךהחדשיםהחוליםמספראתשיכפילבקצבלהתפרצות

.יציבהמצב0%-הסביב•
.המגיפהדעיכתעלמצביעשליליאחוז•

מעריכיבאופןמתנהגתההתפרצות-כלומר)נשמרהיומיהגידולשקצבההנחהתחת-ה
שבהםהימיםלמספרהיומיהגידולקצבאתלתרגםניתן,(הראשוןבשלבממגיפהכמצופה

:יוכפלביוםהחדשיםהחוליםמספר

ירידהשחלההיאהדברמשמעות,שליליהנוהיומיהגידולאחוזכאשר,זוחישובבשיטת-ו

בימיםלפחות)דעיכהשלבמהלךהנההמגיפה,האחרוןביוםהחדשיםהנדבקיםבממוצע

."להכפלהימים"למושגמשמעותאיןולכן(האחרונים

י י  ל כפל  =
𝐥𝐨𝐠𝟐

𝐥𝐨𝐠(𝟏 + (     כפל  יו י
 

 
להכפלה-ובהמשך לדוגמא לעיל 
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