
תמונת מצב יומית

מצב התחלואה

בדיקות

3 1 , 0 1 1
מספר חולים פעילים

425
מתים

22,983
מחלימים

מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה

25,3391,421,161
מספר בדיקות 

יומי
מספר בדיקות

מצטבר
בתאריכים* 21/0724/03-21/07נכון 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

22

24:00ביולי 20-נכון ל

24:00ביולי 21-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

קלנסווה

מסתמנת כלא  הידרוקסיכלורוקוויןהתרופה 
יעילה גם בטיפול בחולי קורונה במצב קל

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

נצרת

אור עקיבא

רכסים

אלעד

יבנאל

עין מאהל

לוד

מודיעין עילית

מלאכיקרית

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  
ימים7לפני 

חולים חדשים  
הימים  7-ב

האחרונים

-חולים ל
10,000
תושבים

אחוז הבדיקות  
7-החיוביות ב

הימים האחרונים

7יחס הכפלה 
ימים אחורה

-קצב גידול 
ממוצע יומי  

(שבעה ימים)

2334164296211017%1.59-1%בני ברק

112168948717826%1.716%ביתר עילית

8184584146118%1.918%בית שמש

584544217%14.514%עין מאהל

4651319317944611%1.563%ירושלים

199661388414%3.095%קלנסווה

3402151687022%1.7814%אלעד

67561215216%1.2171%יבנאל

20171790467365%1.26-3%תל אביב יפו

3042616911612%1.2610%קרית מלאכי

11570529015%1.748%רכסים

6404222627611%1.627%לוד

5353612446817%1.6822%מודיעין עילית

14356941711%2.6811%נצרת

11221048343447%1.336%אשדוד

10697355212%1.3621%בית שאן

10863505412%1.792%גבעת זאב

121102336713%1.32-3%כסיפה

1073971499%2.823%אור עקיבא

3562591465710%1.56-12%קרית גת

551287320176%2.1118%חיפה

862601344326%1.57-4%פתח תקווה

עיר
חולים  
פעילים

חולים פעילים  
ימים7לפני 

חולים חדשים  
הימים  7-ב

האחרונים

-חולים ל
10,000
תושבים

אחוז הבדיקות  
7-החיוביות ב

הימים האחרונים

7יחס הכפלה 
ימים אחורה

-קצב גידול 
ממוצע יומי  

(שבעה ימים)

304261514%7.514%כפר מנדא

1701723328%170%גן חיים

152143023%818%טלמון

2215743122%1.47-13%שדי תרומות

11295020%5.5-10%הושעיה

27292133718%1.070%אחווה

4935187211%1.516%יעריםקרית

452226339%2.1824%אזור

192171110%9.56%ריינה

10377323%3.33250%נהורה

4623262411%2.1328%יפיע

474210289%1.24-33%חורה

46331608%1.48-16%כפר חבד

107620530%1.860%קוממיות

321620119%2.2525%מגדל העמק

289192511%3.1119%ירוחם

463422347%1.650%נחף

12578119%2.4-30%בית חורון

231495216%1.64-10%עמנואל
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:מקורות
.1https://www.who.int/news-room/detail/04-07-2020-who-discontinues-hydroxychloroquine-and-lopinavir-ritonavir-treatment-

arms-for-covid-19
.2https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-4207
.3https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-hydroxychloroquine/hydroxychloroquine-ineffective-against-mild-covid-

19-study-shows-idUSKCN24H2YC

מסתמנת כלא יעילה גם בטיפול בחולי קורונה במצב קלהידרוקסיכלורוקווין

כלורוקוויןהתרופהשליעילותאיעלהמצביעותרבותעדויותעלוהאחרוניםבחודשים•

והתרופותהמזוןמנהלכךבשל.קורונהבחוליבטיפולהידרוקסיכלורוקוויןונגזרתה

הטיפוללצורךלתרופהשניתן,החירוםאישוראתלבטליוניבחודשהחליט(FDA)האמריקאי

הפסקתאת(יוליתחילת)נימק(WHO)העולמיהבריאותארגון,בנוסף.הקורונהבחולי

הקורונהבחוליבטיפוליעילהאינהשבכךלאומי-הביןSolidarity-הבמחקרהתרופהבחינת

.הסטנדרטיהטיפוללעומת,המאושפזים

,ובבריטניהב"בארה,(RCT)ואקראייםמבוקרים,היקףרחבימחקריםמספר,לכךברקע•

קורונהלחוליהתרופהמתןכיהראוהמחקרים.האחרוניםבחודשיםהתפרסמושממצאיהם

משמעותיהבדלהציגלא,ובפרט,החוליםבמצבשיפורלשוםהוביללאמאושפזים

.האשפוזזמניאתקיצרולא,בתמותהסטטיסטית

Annalsהעתבכתבפורסמולאחרונה• of Internal Medicineמבוקרמחקרשלתוצאותיו

לאחולים491בקרבהידרוקסיכלורוקוויןמתןאתובחןובקנדהב"בארהשנערך,ואקראי

התסמיניםבחומרתסטטיסטיתמובהקהבדלנמצאלא,טיפולימי14לאחר.מאושפזים

נמצאלא,בנוסף.סטנדרטיטיפולשקיבלההקבוצהלביןהתרופהאתשקיבלההקבוצהבין

.הטיפוללאחרלאשפוזלהזדקקלסיכויביחסהקבוצותשתיביןסטטיסטיתמובהקהבדל

מאשריותרגבוהבשיעורלוואיתופעותהופיעו,התרופהאתשקיבלהבקבוצה,מכךיתרה

שהטיפולקבעוהחוקרים.(סטטיסטיתמובהקההבדל)סטנדרטיטיפולשקיבלהבקבוצה

לאהתרופהשכן,מאושפזיםשאינםקליםבחוליםהמחלהמהלךעלמשפיעלאבתרופה

.שנבחנוהמדדיםבכללהחוליםבקרבמהותיקלינישיפורהציגה

אינןובפרט,קורונהבחוליבטיפוליעילותמציגותאינן,אלותרופותכימסתמןשעהלפי•

,שנצברהמידעבסיסעל.(קלים)מאושפזיםשאינםבחוליםגםקלינישיפורבהצגתיעילות

.הקורונהחוליעבורטיפוליתכאופציהמתאימהאיננההתרופהכימסתמן

https://www.who.int/news-room/detail/04-07-2020-who-discontinues-hydroxychloroquine-and-lopinavir-ritonavir-treatment-arms-for-covid-19
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-4207
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-hydroxychloroquine/hydroxychloroquine-ineffective-against-mild-covid-19-study-shows-idUSKCN24H2YC


"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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