
תמונת מצב יומית

מצב התחלואה

בדיקות

3 2 , 6 0 2
מספר חולים פעילים

431
מתים

23,390
מחלימים

מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה

25,3391,421,161
מספר בדיקות 

יומי
מספר בדיקות

מצטבר
בתאריכים* 22/0724/03-22/07נכון 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

23

24:00ביולי 20-נכון ל

24:00ביולי 22-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

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

נצרת

יפיע

אלעד

יבנאל

עין מאהל

מודיעין עילית

מלאכיקריית 

רכסים

גבעת זאב

קריית יערים

ת'ג

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 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)

2,5191,7421,06911919%1.6110%בני ברק

2778719711815%3.2646%קלנסווה

1,14578641318225%1.53-14%ביתר עילית

3992392048222%1.8523%אלעד

8945164316620%1.844%בית שמש

6511544716%5.918%עין מאהל

4,9043,4271,8434812%1.543%ירושלים

5624012357218%1.59-2%מודיעין עילית

12480529716%1.650%רכסים

67581215214%1.210%יבנאל

16272962012%2.335%נצרת

5126292613%2.1217%יפיע

5236207614%1.5611%יעריםקרית

2,0591,843484375%1.264%תל אביב יפו

12167586113%1.8712%גבעת זאב

3062696511712%1.24-6%מלאכיקרית

5732284611%1.8812%ת'ג

1,1391,104330458%1.3-4%אשדוד

578327308187%1.94-4%חיפה

11098365413%1.373%בית שאן

919639382347%1.611%פתח תקווה

16397813611%1.8431%טייבה

עיר
חולים 
פעילים

חולים פעילים  
ימים 7לפני 

-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)

152143022%88%טלמון
356291714%5.8312%מנדאכפר 

101915632%1013%זבדיאל
1721523325%8.5-12%גן חיים
8084336%860%צנדלה
133109526%4.3343%נהורה

6155031%667%משמר הנגב
92718337%4.5-13%מחסיה
9097241%90%יפעת
7074741%70%חספין

144106421%3.511%הושעיה
3110222712%3.216%ירוחם
20515128%4-18%ריינה
9276126%4.5-13%נחלים
3134438%40%חולתה

4134430%450%געש
233011,13920%1.03-50%אחווה
4522273310%2.234%אזור

148618927%1.750%יסודות
2710172210%2.70%אפרת

22815147%2.880%בנימינה גבעת עדה

4133325%40%טל שחר



"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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