
תמונת מצב יומית

מצב התחלואה

בדיקות

2 5 , 4 1 2
מספר חולים פעילים

381
מתים

20,622
מחלימים

מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה

26,4101,311,487
מספר בדיקות  

יומי
מספר בדיקות

מצטבר
בתאריכים* 16/0724/03-16/07נכון 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

17

24:00ביולי 16-נכון ל

24:00ביולי 16-מבוסס על הנתונים נכון למ"עמידה במדדי ראה

מוקדים פעילים ביממה האחרונה

ביולי

קורונה והעולם

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

בית שמש

יבנאל

קלנסווה

גן יבנה

גבעת זאב

מודיעין עילית

טייבה

עטייתמחזק את חשיבות -CDCח של ה "דו
מסיכה ואת יעילותה במניעת הידבקות  

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


:מקורות
נתוני משרד הבריאות1)

(24:00ביולי 16-עדכני ל)

מגמות התחלואה בישראל בשבועיים האחרונים

ף“התשתמוזה ב"כ| 17.07.2020| יום שישי 
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נתוני משרד הבריאות1)
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חולים50-ישובים עם פחות מ-עליה בתחלואה 

(24:00ביולי16-לעדכני)הבריאותמשרדנתוני:מקורות
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חולים50-תעדוף ישובים עם מעל ל-מוקדי סיכון 

חולים50-ישובים עם פחות מ-עליה בתחלואה 

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 
ממוצע יומי 

(שבעה ימים)

83037449013227%2.311%ביתר עילית

188111858768916%1.7411%בני ברק

10018824216%5.5615%קלנסווה

133361065514%3.9419%גן יבנה

58283013223%2.070%יבנאל

5673102824214%1.917%בית שמש

364122431596369%1.715%ירושלים

18731394618346%1.44-6%תל אביב יפו

7834473910%2.384%גבעת זאב

4212602025412%1.783%מודיעין עילית

4932622635911%23%לוד

27418010110510%1.56-21%קרית מלאכי

1084367248%2.5622%טייבה

8953437013%1.8116%רכסים

572438218%2.580%גבעת שמואל

1120878359447%1.412%אשדוד

1306772679%2.071%כפר קרע

2471631175115%1.7215%אלעד

251107156164%2.461%אשקלון

11666546511%1.82-7%כסיפה

622539287%2.565%אור עקיבא

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 
ממוצע יומי 

(שבעה ימים)

1951437331%3.8-7%שדי תרומות

134917520%3.2529%יסודות

249165423%2.78-11%עמנואל

10379221%3.33-22%שדה יעקב

38930-9%4.3315%כפר חבד

215171410%4.413%אכסאל

135826735%2.614%קוממיות

17514158%3.8100%ירוחם

9096814%90%רמות מנשה

13212915%720%עין מאהל

7253726%3.525%ברקת

7166316%750%זכריה

8173214%80%עץ אפרים

14410117%3.550%אפרת

181010268%20%בית דגן

4137738%40%תל תאומים

4722253511%2.144%נחף

4048131%4100%מחסיה

6156116%6-17%להבות חביבה



מסיכה ואת יעילותה במניעת הידבקות  עטייתמחזק את חשיבות -CDCח של ה "דו

ספריםשנישעטופניםמסכותכימצא(CDC)מחלותלבקרתהאמריקניהמרכזשלמחקר➢

ספריםשניבואירועתיאר,(ביולי14)ח"הדו.המוניתהדבקהמנעוולקוחותיהםחולים

בדקהמחקר.הקורונהבנגיףחוליםבעודםימיםעשרהבמשךעבדו(ב"ארה)מיזוריבמדינת

:כיומצאהמספרהלקוחות139את

.לקורונהשלילייםנמצאו–להיבדקשהסכימולקוחות67•

.מהמגעכחודשסימפטומיםחשולא,המספרהמבאימתושאלים100-כ•

,זאת.לפחות,לקוחותעשרותשלהדבקתםאתמנעההמסכותעטייתכימסתמן,כך➢

לעומת.(ללקוחותיהםהספריםביןרבהפיזיתקרבה;סגורחלל)להדבקההגבוההסיכוןחרף

אחרותבנסיבות)מסכהעטהלאהספריםאחדכאשר,זמניםמסגרתבאותהכינמסר,זאת

.במגעאתובאואשראנשיםארבעההדביקהוא(לעבודתםקשורותשלא

המסכותשלהרבהיעילותןאתממחישהזהדופןיוצאמקרהעלCDCההודעת➢

הינולהדבקותהסיכוןבהםאשר)סגוריםבחלליםובפרט,בנגיףהדבקותבמניעת

אתמחזק,זהמקרה,לפיכך.נוספיםמקרהותיאוריממחקריםשעלהכפי,(גבוה

.סגוריםבחלליםהידבקותלמניעתמסכותעטייתעלההקפדהחשיבות

:המרכזלמסמכיהפניות
1) https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/report-n121-facemasks
2) https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/report-n128-confined-spaces

:מקורות

1) https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6928e2.htm
2) https://www.livescience.com/hair-stylists-infected-covid19-face-masks.html
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https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/report-n121-facemasks
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https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6928e2.htm
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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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