
תמונת מצב יומית

מצב התחלואה

בדיקות

3 3 , 3 7 7
מספר חולים פעילים

486
מתים

32,692
מחלימים

מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה

24,4991,573,730
מספר בדיקות 

יומי
מספר בדיקות

מצטבר
בתאריכים* 28/0724/03-28/07נכון 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

29

24:00ביולי 28-נכון ל

24:00ביולי 28-מבוסס על הנתונים נכון למ"עמידה במדדי ראה
ייתכנו שינויים בנתונים לאור עדכונים אוחרים במערכת

מוקדים פעילים ביממה האחרונה

ביולי

בני ברק

ירושלים

ביתר עילית

דורשת טיפול ייעודי

בדיקות, דורשת הסברה

דורשת הגדלה של מספר

הסברה , דורשת הידברות

ואכיפת בידוד

הבדיקות

ואכיפה

בית שמש

קלנסווה

https://go.gov.il/covid19-status :לצפייה בנתונים בזמן אמת 

נצרת

גבעת זאב

אלעד

יבנאל

עין מאהל

מודיעין עילית

טייבה

יפיע
מנדאכפר 

רכסיםאום אל פאחם

https://www.gov.il/he/departments/corona-national-information-and-knowledge-center
https://go.gov.il/covid19-status


:מקורות
נתוני משרד הבריאות1)

(24:00ביולי 28-עדכני ל)

מגמות התחלואה בישראל בשבועיים האחרונים
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:מקורות
נתוני משרד הבריאות1)

מגמות התחלואה בישראל בשבועיים האחרונים

(24:00ביולי 28-עדכני ל)
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חולים פעיליםעיר
חולים פעילים  

ימים7לפני 

חולים חדשים  
הימים  7-ב

האחרונים

-חולים ל
תושבים10,000

אחוז הבדיקות  
7-החיוביות ב
הימים  

האחרונים

7יחס הכפלה 
ימים אחורה

-קצב גידול 
ממוצע יומי  

(שבעה ימים)

2,5431,5201,14412021%1.759%בני ברק

53324030411023%2.278%אלעד
48517331620616%2.8313%קלנסווה

2821141776319%2.5519%טייבה

9835494637319%1.84-4%בית שמש
6453723028221%1.81-2%מודיעין עילית

97174325515421%1.34-17%ביתר עילית
145499810616%34%עין מאהל

5,0873,2802,0725012%1.63-1%ירושלים

6629373217%2.28-3%כפר מנדא
2571221373114%2.123%נצרת

13674692411%1.9322%אום אל פחם

10874438514%1.58-4%רכסים

6360914315%1.15-25%יבנאל

7342363715%1.860%יפיע

1,7691,492404326%1.27-2%תל אביב יפו

10664465313%1.72-13%גבעת זאב

18599954611%1.9610%נתיבות

593723015%1.620%כפר חבד

693433292316%1.675%באר שבע
2632435010012%1.21-18%קרית מלאכי

1,001691379377%1.556%פתח תקווה

162140336615%1.2432%כפר קאסם

10058463710%1.7915%גבעת שמואל

488290219318%1.764%אשקלון

675555158809%1.28-11%לוד

925640349%1.7111%טירה
664230419%1.71-3%מזכרת בתיה

933742324378%1.44-3%אשדוד

677428284328%1.66-8%חולון

570385207185%1.54-17%חיפה

502314211206%1.6710%נתניה

463353170579%1.48-2%רמלה

441317165297%1.524%רחובות

(24:00ביולי28-לעדכני)הבריאותמשרדנתוני:מקורות

חולים50-תעדוף ישובים עם מעל ל-מוקדי סיכון 

חולים50-ישובים עם פחות מ-עליה בתחלואה 

חולים פעיליםעיר
חולים פעילים  

ימים 7לפני 

-חולים חדשים ב
הימים   7

האחרונים

10,000-חולים ל
תושבים

אחוז הבדיקות  
 7-החיוביות ב

הימים האחרונים

 7יחס הכפלה 
אחורהימים 

-קצב גידול 
ממוצע יומי  

(שבעה ימים)

215178124%4.489%מבוא חורון

163155725%60%כפר מצר

394429%413%<15מצפה יריחו

287223813%4.1416%זמר

29823139%3.88-4%כפר כנא

210118%667%<15דבוריה

2813158615%2.1515%חשמונאים

3013174112%2.310%שלומי
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"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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