
תמונת מצב יומית

מצב התחלואה

בדיקות

3 2 , 0 9 4
מספר חולים פעילים

443
מתים

25,792
מחלימים

מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה

26,9751,591,179
מספר בדיקות  

יומי
מספר בדיקות

מצטבר
בתאריכים* 23/0724/03-23/07נכון 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

24

24:00ביולי 23-לנכון 

24:00ביולי 23-למבוסס על הנתונים נכון מ"עמידה במדדי ראה
ייתכנו שינויים בנתונים לאור עדכונים אוחרים במערכת

מוקדים פעילים ביממה האחרונה

ביולי

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

קלנסווה

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

נצרת

אור עקיבא

רכסים

אלעד

יבנאל

עין מאהל

לוד

מודיעין עילית

מלאכיקרית

יפיע

טייבה

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 

חולים פעיליםעיר
חולים פעילים  

ימים7לפני 

חולים חדשים 
הימים  7-ב

האחרונים

-חולים ל
10,000
תושבים

אחוז הבדיקות  
7-החיוביות ב
הימים 

האחרונים

יחס הכפלה  
אחורהימים 7

-קצב גידול 
ממוצע יומי 

(שבעה ימים)

2,5191,7531,06211919%1.610%בני ברק

31110121713215%3.159%קלנסווה

1,04672038216624%1.53-8%ביתר עילית

4302402298924%1.9512%אלעד

8754854516520%1.934%בית שמש

7913665816%6.0822%עין מאהל

4,6833,2951,8004611%1.55-3%ירושלים

5593772577120%1.688%מודיעין עילית

187761192313%2.5727%נצרת

1861021024214%225%טייבה

54491212314%1.240%יבנאל

2,0451,838482375%1.26-1%תל אביב יפו

2732526710413%1.275%קרית מלאכי

11786479213%1.55-6%רכסים

6574782377811%1.5-4%לוד

5028282613%24%יפיע

9981002323398%1.32-6%אשדוד

657442293318%1.666%חולון

586335309187%1.924%חיפה

113103345513%1.33-8%בית שאן

11472495712%1.68-16%גבעת זאב

1448479369%1.9414%נתיבות

593431369%1.913%מזכרת בתיה

552366240255%1.6611%באר שבע

941685380357%1.551%פתח תקווה

213132903210%1.6811%אילת

4453391795410%1.532%רמלה

408235199267%1.85-1%אשקלון

111106216212%1.2-25%כסיפה

1146056528%1.93-7%אור עקיבא

חולים פעיליםעיר
חולים פעילים  

ימים7לפני 

חולים חדשים 
הימים  7-ב

האחרונים

-חולים ל
10,000
תושבים

אחוז הבדיקות  
7-החיוביות ב
הימים 

האחרונים

7יחס הכפלה 
אחורהימים 

-קצב גידול 
ממוצע יומי 

(שבעה ימים)

397321915%5.5714%כפר מנדא

150113017%1138%>עין נקובא

4422273210%2.23-4%אזור

174143419%4.50%טלמון

2219443117%1.21-50%שדי תרומות

154116823%3.7510%הושעיה

4331166310%1.52-20%קרית יערים

423610259%1.28-9%חורה

472925388%1.86-11%ת'ג

151131510%1430%>קרני שומרון



"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  =
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להכפלה-ובהמשך לדוגמא לעיל 
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