
תמונת מצב יומית

מצב התחלואה

בדיקות

2 7 , 6 1 6
מספר חולים פעילים

402
מתים

21,530
מחלימים

מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה

17,7401,352,258
מספר בדיקות 

יומי

מספר בדיקות

מצטבר
בתאריכים* 18/0724/03-18/07נכון ליממה של*

נעזר במומחים מהאקדמיה.  והינו כיום חלק ממרכז השליטה הפועל תחת משרד הבריאות, מרכז המידע והידע הוא גוף שהוקם על ידי אמ״ן ,  הגוף מורכב מקציני אמ״ן ו

שור למסמכי מרכז המידע באתר משרד הבריאות.   כדי להביא בפני מקבלי ההחלטות ידע רלבנטי במערכה נגד הנגיף, אפידמיולוגים ועוד, רופאים קי

אלה אינם כוללים בדיקות חוזרות של מחלימיםנתונים

19

24:00ביולי 18-נכון ל

24:00ביולי 18-מבוסס על הנתונים נכון למ"עמידה במדדי ראה
ייתכנו שינויים בנתונים לאור עדכונים אוחרים במערכת

מוקדים פעילים ביממה האחרונה

ביולי

יפו-תל אביב

בני ברק

ירושלים

ביתר עילית
מלאכיקרית

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

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

אלעד
רכסים

אור עקיבא

נצרת

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


:מקורות

נתוני משרד הבריאות1)

(24:00ביולי 18-עדכני ל)

מגמות התחלואה בישראל בשבועיים האחרונים
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:מקורות

נתוני משרד הבריאות1)

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

(24:00ביולי18-לעדכני)הבריאותמשרדנתוני:מקורות

חולים50-תעדוף ישובים עם מעל ל-מוקדי סיכון 

חולים50-ישובים עם פחות מ-עליה בתחלואה 

ף“התשתמוזז ב"כ| 19.07.2020| יום ראשון 

חולים פעיליםעיר
חולים פעילים  

ימים7לפני 

-חולים חדשים ב
הימים 7

האחרונים

10,000-חולים ל
תושבים

אחוז הבדיקות  
7-החיוביות ב

הימים האחרונים

יחס הכפלה  
מספר ימים 

אחורה

-קצב גידול 
ממוצע יומי 

(שבעה ימים)

2,0321,3569129617%1.672%בני ברק

95549450015128%2.01-3%ביתר עילית

137211175815%6.574%קלנסווה

148451166112%3.582%גן יבנה

6483553314816%1.937%בית שמש

61481313917%1.27-46%יבנאל

4,0352,5881,7214010%1.667%ירושלים

2671711385517%1.811%אלעד

9257457213%1.790%רכסים

852661399%3.3542%אור עקיבא

11045681310%2.5156%נצרת

1,9301,563537356%1.34-8%תל אביב יפו

9742604912%2.437%גבעת זאב

2902208211110%1.37-10%מלאכיקרית

4462932045713%1.7-1%מודיעין עילית

1,119952360447%1.386%אשדוד

1327670688%1.920%כפר קרע

5613502476710%1.710%לוד

12186416712%1.48-16%כסיפה

5128264810%1.930%וליה'לג'ג

3312281545310%1.685%גתקרית

13918211778%1.06-21%ערערה בנגב

415220228135%2.043%חיפה

266237893910%1.3813%רהט

10688335210%1.383%בית שאן

770483352287%1.730%פתח תקווה

1186066359%2.110%אופקים

663539248%2.1111%גבעת שמואל

301131187195%2.4313%אשקלון

653730178%1.8111%צפת

496475121315%1.25-11%בת ים

23119479469%1.417%טבריה

402295158184%1.546%באר שבע

חולים פעיליםעיר
חולים פעילים

ימים7לפני 
7-חולים חדשים ב

הימים האחרונים
10,000-חולים ל

תושבים

אחוז הבדיקות  
הימים  7-בהחיוביות

האחרונים

יחס הכפלה  
מספר ימים  

אחורה

ממוצע  -קצב גידול 
(שבעה ימים)יומי 

2071339239%2.860%שדי תרומות

343322517%11.6710%עין מאהל

90914041%9350%זבדיאל

9094129%913%הושעיה

1401419230%1427%גן חיים

302921,48525%1.070%אחווה

26720179%3.8625%אכסאל

21616189%3.677%ירוחם

9186814%9-11%רמות מנשה

12012713%1220%ריינה

15312129%533%עספיא

7164822%750%נחלים

71614335%720%מחסיה

6061422%6300%מוקייבלה

15213712%7.518%מנדאכפר 

6067033%650%כנרת קבוצה

2471854%3.5729%נוף הגליל

8177314%817%זכריה

2414105420%1.71-23%עמנואל

118622635%1.75-14%קוממיות



"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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