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מצב התחלואה

בדיקות
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מספר חולים פעילים

409
מתים

21,901
מחלימים

מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה

17,1721,370,178
מספר בדיקות  

יומי
מספר בדיקות

מצטבר
בתאריכים* 19/0724/03-19/07נכון 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

20

24:00ביולי 19-נכון ל

24:00ביולי 19-מבוסס על הנתונים נכון למ"עמידה במדדי ראה
ייתכנו שינויים בנתונים לאור עדכונים אוחרים במערכת

מוקדים פעילים ביממה האחרונה

ביולי

קורונה והעולם

יפו-תל אביב

בני ברק

ירושלים

ביתר עילית

דורשת טיפול ייעודי

בדיקות, דורשת הסברה

דורשת הגדלה של מספר

הסברה , דורשת הידברות

ואכיפת בידוד

הבדיקות

ואכיפה

בית שמש

יבנאל
קלנסווה

גן יבנה

מודיעין עילית

עדכן את הנחיות היציאה מבידוד של חולי CDC-ה
קורונה

ערכת בדיקה מולקולרית לאיתור נגיף הקורונה  
FDA-אושרה לראשונה במנגנון החירום של ה

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

נצרת

אור עקיבא

רכסים

אלעד

:  גורמים מרכזייםמשני ככל הנראה נובע , באופן יחסי לימים האחרוניםנמוכים מספר חולים חדשים ושיעור תוצאות חיוביות *
האוכלוסייה  ודגימה נרחבת בבתי אבות אשר הניבו שיעור תוצאות חיוביות נמוך מאשר בשאר נמוך מספר בדיקות 

(  5להרחבה ראו עמוד )

https://www.gov.il/he/departments/corona-national-information-and-knowledge-center
https://go.gov.il/covid19-status
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חולים50-תעדוף ישובים עם מעל ל-מוקדי סיכון 

חולים50-ישובים עם פחות מ-עליה בתחלואה 

עיר
חולים  
פעילים

חולים פעילים  
ימים 7לפני 

חולים חדשים 
הימים   7-ב

האחרונים

-חולים ל
10,000
תושבים

אחוז הבדיקות  
 7-החיוביות ב

הימים האחרונים

יחס הכפלה  
מספר ימים 

אחורה

-קצב גידול 
ממוצע יומי 

(שבעה ימים)

98155746415627%1.83-9%ביתר עילית
2,0701,4069109817%1.65-2%בני ברק

6873993255116%1.81-2%בית שמש
158401206714%43%קלנסווה
147481126012%3.33-3%גן יבנה

4,1562,7281,7184110%1.63-1%ירושלים
11246711410%2.5411%נצרת
61491213913%1.24-8%יבנאל

953068439%3.2710%אור עקיבא
4613102065914%1.66-1%מודיעין עילית

9756487613%1.8612%רכסים
2871851435918%1.774%אלעד
12687467013%1.5312%כסיפה

5953812467110%1.650%לוד
2932386711211%1.28-21%מלאכיקרית

10050555011%2.1-5%גבעת זאב
1,9351,637488356%1.3-9%תל אביב יפו

1,106974356448%1.37-4%אשדוד
3422281635411%1.715%גתקרית

5230264910%1.870%וליה'לג'ג
311147182206%2.24-3%אשקלון

עיר
חולים 
פעילים

חולים 
פעילים לפני 

ימים 7

חולים חדשים  
הימים   7-ב

האחרונים

-חולים ל
10,000
תושבים

אחוז הבדיקות  
-החיוביות ב

הימים  7
האחרונים

יחס הכפלה  
מספר ימים  

אחורה

-קצב גידול 
ממוצע יומי  

(שבעה ימים)

1601621933%1614%גן חיים
353332617%123%עין מאהל

6157031%6-17%כנרת קבוצה
91814044%9-11%זבדיאל
91818344%933%מחסיה
7164827%70%נחלים
17017916%1723%ריינה
303021,48520%1.07-33%אחווה

8085422%833%חורוןבית 
9094125%90%הושעיה

16214812%80%מנדאכפר 
16313139%5.338%עספיא

2081239235%2.5-8%שדי תרומות
22517199%4.46%ירוחם
226161811%3.6723%אפרת

2514115622%1.790%עמנואל
27721189%45%אכסאל
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מספר חולים חדשים ושיעור חיוביים נמוכים באופן חריג נובעים כנראה ממספר  

המניב שיעור חיוביים נמוך מבאוכלוסיה, בדיקות נמוך ומדיגום נרחב בבתי אבות

אך,החדשיםהחוליםבמספרירידהמשקפותהחולפתביממהשנתקבלוהבדיקותתוצאות•
.זהבמסמךכמפורט–החדשהבתחלואה"אמיתית"ירידהמשקףזהשינויאםספק

מסךהחיוביותהתוצאותושיעור948עלהחדשיםהחוליםמספרעמד(19/7/2020החולפתביממה•
שנתקבלוהחיוביותהתוצאותלמספרבהשוואהיותרנמוכיםנתוניםהםאלה.5.5%עלהבדיקותכל

.האחרוניםבשבועייםהתחלואהנתוניבגרףלראותשניתןכפי,הקודמיםבימים
גםהדברמשתקףובהתאמה,הבדיקותבמספרירידהנרשמתהשבוע-סוףלאחר,עקביבאופן•

חריגהואאתמולהחדשיםהחוליםמספר,זאתעם.החדשותהחיוביותהתוצאותבמספרבירידה
.החריגהמקורמהולהביןבמטרהמעמיקניתוחבוצע,לכן.זאתלמגמהביחסיותראף

באופןירדהבדיקותמספרהאחרונהביממהכינמצא,הנמוךהחוליםמספרלבאשר•
.הקודמיםבשבועותהשבועסופילאחרשנצפתהמהמגמהמשמעותי

במספרמשמעותיתירידהמסתמנת,ביותרהגבוהההפעילההתחלואהנרשםבהןבערים,כךבתוך•
-השביןבשבוע,בירושלים:לדוגמא.הבדיקותבמספרהירידהנוכחלהבנתנווזאתהחדשיםהחולים

הממוצעהיומיהבדיקותמספר,247עלעמדליוםהממוצעהחדשיםהחוליםמספר12-18/7/20
עמדהחדשיםהחוליםמספראתמול,זאתלעומת.8.6%היההממוצעהחיובייםושיעור,2869היה
בטווח,ברקבניבעיר,דומהבאופן.9.3%שלחיובייםושיעור1381שלבדיקותמספרעם,129על

,908עלעמדהממוצעהבדיקותמספר,145עלהיומיהחדשיםהחוליםממוצעעמדזהתאריכים
בדיקות386,חדשיםחולים52נרשמואמש,זאתלעומת.15.9%היההממוצעהחיובייםושיעור
.13.4%שלחיובייםושיעור

זאתלירידההבולטתהתרומה.ראשוןליוםשבתיוםביןמאומתים487שלירידהנרשמההכלבסך•
בביתר27ועודבאשדוד48,ברקבבני73,בירושליםחדשיםמאומתיםחולים150-במירידהנובעת
בעיקרנובעתהחדשיםהמאומתיםבמספרהירידהכינראה,אלהנתוניםנוכח.עילית

בהיקףבשינוינעוצהאינההיחסיתלירידההסיבהלהערכתנו.הנמוךהבדיקותממספר
.התחלואההתפרצות

בשבועייםוגדלהולךובאופןהאחרוניםבשבועות,החיוביותהתוצאותבשיעורירידהלבאשר•
מספרעלההאחרוןבשבוע."ואמהותאבותמגן"בפרויקטנרחבותסקרבדיקותמתבצעותהאחרונים
-13התאריכיםבין6000-לכ6-12/7ביןביוםבממוצעבדיקות3000-מכמשמעותיבאופןהבדיקות

הסקרבדיקותשלשחלקןלכךהובילו,באוכולוסייההבדיקותירידתעםבשילוב,זועובדה.19/7
בשבוע10%-כולעומת(12/7)שעברראשוןביום22%לעומת,הבדיקותמסך37%-לקרובהיווה

פינמוך)1.7%-כפחותעלעומדהמאומתיםשיעור,האחרוניםבשבועייםאלובבדיקות.(5/7)שלפניו
כזוירידה.החיובייםבשיעורנקודתיתלירידההובילואלועובדות.(הארצימהממוצעארבעה
.לעלותישובהחיובייםשיעורהקרוביםשבימיםמוערךאך,נוספותפעמיםלהיראותעשויה

החיוביותהבדיקותושיעורהחדשיםהמאומתיםמספרכינראה,התחתונהבשורה•
סקרובדיקותיותרנמוךבהיקףמדיגוםאםכי,אמיתיתמירידהנובעיםאינםהנמוכים

.רחבות

הבריאותמשרדנתוני:מקורות

:שולייםהערת
מהירבאופןלזהותמנתעלהמוגןהדיורמוסדותעובדיאתוחזרתישיטתיבאופןלדגוםנועדובפרויקטהסקרבדיקות.1

.שבאוכולוסייהמזהמשמעותיתנמוךחיובייםשיעורמניבזהבאופןהבדיקותקיום.התפרצותולמנועתחלואההניתןככל

1
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למשךבנוגעלהנחיותיועדכון(ביולי17)פרסם(CDC-ה)מחלותלבקרתהאמריקאיהמרכז•

לטובתבדיקותלבצעלהפסיקמומלץהעדכוןי"עפ.*קורונהנדבקישלהנדרשהבידוד

בהתאםמבידודלשחררםניתןוכי,מבידודוהוצאתםכמחלימיםחוליםהגדרת

:הבאותלהנחיות

הצטברואשרעדלבידודנדרשים,הנגיףשלמוכריםמתסמיניםסובליםאשרנדבקים1.

24לפחותחלפו,לראשונההסימפטומיםהופעתמאזימים10עברו:הבאיםהתנאים

.בתסמיניםהקלהתחושתוחלה,(החוםלהפחתתבתרופותשימושללא)חוםללאשעות

הרופאלהחלטתובכפוףלשחרורימים20-כיידרשו,קשהממחלהשסבלובאלו

.המטפל

ולהיותלשוביכולים,תסמיניםחסריוהינםלקורונהחיוביתתשובהקיבלואשרנדבקים2.

.בבדיקההראשונההחיוביתהתשובהקבלתמרגעימים10בחלוףהסביבהעםבמגע

לאבהםבמקריםכידומהבאופן(ביולי3)המליץ(ECDC)מחלותלמניעתהאירופיהמרכז•

שעות48שעברובתנאימבידודמאומתחולהלשחררניתן,חוזרתבדיקהלבצעניתן

.קשהחולהשלבמקרהימים14או,מתחילתםימים8לפחותוכן,התסמיניםמתום

חולהבוהזמןמשךעלהרפואיתבספרותחדשיםמנתוניםנובעותCDC-ההמלצותכי,יצוין•

מרביתעבורההדבקהסיכוןכימסתמן,כך.התסמיניםתחילתממועדמדבקלהיותעלול

שסובליםאלוובעבורהתסמיניםמתחילתימיםעשרהלאחרדרמטיתפוחתהחולים

מחלימיםמבידודלשחררממליץהארגון,לפיכך.יום20עדכעבור-יותרקשהממחלה

חולהבוהזמןשמשךכיוון,(חוזרותבדיקותביצועוללא)כהעדמהנהוגמוקדם

.בתחילהשסברולזהביחסקצרמדבקלהיותממשיך

ההדבקהבסוגייתעמדתועלח"הדובאותועדכןCDC-ה,אלולהנחיותבנוסף•

חוזרתהדבקהשלמקריםלארגוןמוכריםלאהמגפהמפרוץכיבמחלההחוזרת

.שכזואפשרותקיימתאכןאםעתהלעתברורלאולפיכך,במחלימים

10לאחר -עדכן את הנחיות היציאה מבידוד של חולי קורונה CDC-ה
נוכח משך הדבקה קצר יותר משהוערך, ימים וללא בדיקה חוזרת

:מקורות
.1https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html
.2https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infection-prevention-and-control-and-

preparedness-covid-19-healthcare-settings
ידיעלפרטניתתתקבלמבידודיציאהעלההחלטה,חיסונימדיכויהסובליםנדבקיםבעבורכיצייןCDC-ה*

זיהומיותלמחלותמומחה

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infection-prevention-and-control-and-preparedness-covid-19-healthcare-settings
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EUAהחירוםאישוריבמנגנון)לראשונהאישר(FDA-ה)האמריקאיוהתרופותהמזוןמנהל•

דגימותאיגוםבשיטתRTqPCRמסוגמולקולאריותבדיקותביצוע,(18.07)שבתביום[(1]

[2].

Questלחברתניתןהאישור• diagnosticsשפיתחהבבדיקהלשימושהאמריקאית,

גןמתוךואזורN(Nucleocapsid)הוויראלימהגןאזוריםשניהגברתעלהמבוססת

.RNaseP[3]האנושיהביקורת

והאישור,יחידניותבדיקותלביצועבבדיקהשימוש(17.03)מרץבחודשאישרכברFDA-ה•

במסגרת.[4]שלבי-דואיגוםבשיטתבדיקותביצועהמאפשרתהרחבההינוניתןאשרהחדש

עבורוהןהתסמינייםאוכלוסייתעבורהן.במאגדדגימות4עדשלאיגוםלבצעניתןהאישור

אותוהמרכיבותהדגימותכל,שליליימצאוהמאגדבמידההאישורפיעל.תסמיניים-הא

הדגימותכל,בבדיקהבעיהשתמצאאוגבולי,חיוביימצאוהמאגדבמידה.כשליליותיוגדרו

.פרטניבאופןשניתייבדקו

שלאיגודFDA-האישרבמהלכובנברסקהשבוצעמוצלחלפיילוטהמשךמהווה,זהאישור•

במסגרתשאושרבמאגדהחיובייםאחוזשלהמקסימליהרף.[5]מאגדבכלדגימות5

Questחברתשלהנוכחיהבדיקהבאישור,זאתעם.10%עלעמדהפיילוט diagnostics

.דומהחיובייםרףמלהציבנמנעFDA-ה

יתרונותטמוניםדגימותאיגוםבאמצעותמולקולריותבדיקותבביצוע,להבנתנו•

חיסכוןכדיתוךבישראללנגיףהנבדקיםכמותשלנרחבתהגדלהביניהם,רבים

ליתרונותנוספתחותמתמעניקFDA-האישור.וציודזמן,במשאביםמשמעותי

.בההשימושלהרחבתרשמיאישורונותןבשיטההשימוש

ערכת בדיקה מולקולרית לאיתור נגיף הקורונה בשיטת איגום דגימות 
FDA-אושרה לראשונה במנגנון החירום של ה

:מקורות
1. https://www.gov.il/BlobFolder/reports/report-n151-fda-sampling-reliability/he/research-report_n151-fda-sampling-reliability.pdf
2. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-issues-first-emergency-authorization-

sample-pooling-diagnostic
3. https://www.fda.gov/media/136231/download
4. https://www.gov.il/BlobFolder/reports/research-report-n159-testing-strategy/he/research-report_research-report-n159-testing-

strategy.pdf
5. https://omaha.com/livewellnebraska/group-testing-for-covid-19-used-in-nebraska-seen-as-promising-way-to-conserve-

testing/article_123ac7d8-7b85-58bc-b12d-a52f855d530d.html

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/report-n151-fda-sampling-reliability/he/research-report_n151-fda-sampling-reliability.pdf
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-issues-first-emergency-authorization-sample-pooling-diagnostic
https://www.fda.gov/media/136231/download
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/research-report-n159-testing-strategy/he/research-report_research-report-n159-testing-strategy.pdf
https://omaha.com/livewellnebraska/group-testing-for-covid-19-used-in-nebraska-seen-as-promising-way-to-conserve-testing/article_123ac7d8-7b85-58bc-b12d-a52f855d530d.html


"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 

ף“התשתמוזח ב"כ| 20.07.2020| יום שני 


