
 תמונת מצב יומית

 מוקדים פעילים ביממה האחרונה מצב התחלואה

 בדיקות

2 , 3 4 3 
 מספר חולים פעילים

279 
 מתים

14,090 
 מחלימים

 מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה

5,010 389,155 
מספר בדיקות  

 יומי
 מספר בדיקות

 מצטבר
 22/5-24/3 22/5 נכון ליממה של* בתאריכים*

מערכת הביטחון ומשרד הבריאות , אקדמיה, שהוקם בשיתוף גורמי רפואה ני"אממרכז המידע והידע הוא גוף 
 במטרה לספק מידע ותובנות לצורך המאבק בנגיף הקורונה

 אלה אינם כוללים בדיקות חוזרות של מחלימים נתונים

23 
 במאי

 20:00במאי  23-נכון ל

 8:00במאי  23-מבוסס על הנתונים נכון ל מ"עמידה במדדי ראה

 התחלואה בעולם

דרום : בכיר בארגון הבריאות העולמי
אמריקה הפכה למרכז החדש של 

ברזיל שנייה רק ; מגפת הקורונה
 ב במספר הנדבקים הרשמי"לארה

 מוקדים פעילים ביממה האחרונה

 דורשת טיפול ייעודי

 בדיקות, דורשת הסברה

 דורשת הגדלה של מספר

 הסברה , דורשת הידברות

ואכיפת בידוד

הבדיקות

ואכיפה

 ירושלים

 בני ברק

 חורה

 רמלה

 ראשון לציון 

 רחובות 

 חיפה 



 :מקורות
 נתוני משרד הבריאות1)

 (8:00במאי  32-עדכני ל)
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 מגמות התחלואה בישראל בשבועיים האחרונים



 חולים 20-יישובים שבהם פחות מ -עלייה בתחלואה 

 חולים 20-תיעדוף יישובים שבהם יותר מ -מוקדי סיכון 

 :מקורות
 (8:00במאי  23-עדכני ל)נתוני משרד הבריאות 1)

 חולים פעילים עיר
מספר החולים  

 לפני שבוע

חולים 
שאובחנו  
בשבוע  
 האחרון

  10,000-חולים ל
 נפש

 יחס הכפלה שבועי
יחס הכפלה  

 תלת יומי

בדיקות % 
חיוביות  
 השבוע

 10.59 1.07 1.08 60 9 111 107 חורה

 0.65 1.01 1.02 20 10 522 414 בני ברק

 0.56 1.02 1.03 5 17 661 495 ירושלים

 1.2 1.21 1.22 1 8 37 35 ראשון לציון

 0.86 1.18 1.18 1 4 22 23 רחובות

 0.42 1.09 1.11 2 5 44 42 פתח תקווה

  -תל אביב 
 יפו

93 109 11 2 1.1 1.06 0.64 

 0 1.01 1 18 0 43 23 אסד-דייר אל

 0.16 1.06 1.06 1 2 34 28 חיפה

 חולים פעילים עיר
מספר החולים  

 לפני שבוע

חולים 
שאובחנו  
בשבוע  
 האחרון

  10,000-חולים ל
 נפש

יחס הכפלה  
 שבועי

יחס הכפלה  
 יומי-תלת

בדיקות % 
חיוביות  
 השבוע

 9.21 1.07 1.07 45 7 103 80 חורה

 0.52 1.01 1.01 16 6 452 329 בני ברק

 2.7 1.26 1.44 2 7 16 20 רמלה

 0.44 1.13 1.14 1 4 29 28 חיפה

 0.55 1.03 1.03 4 18 556 405 ירושלים

 1.26 1.26 1.3 1 10 33 34 ראשון לציון

 0.68 1.19 1.19 1 4 21 21 רחובות

 0.47 1.08 1.12 1 3 25 23 נתניה

 0.38 1.09 1.11 2 5 44 41 פתח תקווה

 0.47 1.04 1.09 2 9 97 87 יפו-תל אביב

 1.11 1.06 1.06 6 2 33 29 אלעד

 0.54 1.05 1.07 2 3 44 41 אשדוד

 0.56 1.06 1.06 2 3 51 30 בת ים

 עיר
חולים 
 פעילים

מספר  
החולים לפני  

 שבוע

חולים 
שאובחנו  
בשבוע  
 האחרון

  10,000-חולים ל
 נפש

 יחס הכפלה שבועי
יחס הכפלה  

 יומי-תלת

בדיקות % 
חיוביות  
 השבוע

 0 1.01 1 14 0 30 18 אלאסדדיר 

 0.62 1.12 1.06 2 1 17 13 ראש העין
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דרום אמריקה הפכה למרכז החדש של  : בכיר בארגון הבריאות העולמי
 הנדבקים הרשמיב במספר "רק לארהברזיל שנייה ; מגפת הקורונה

 במסיבת (במאי 23) הצהיר ,ריאן מייק ,העולמי הבריאות בארגון חירום למקרי התוכנית מנהל

  הפכה אמריקה דרום ,מסוים במובן" כי הקורונה בנושא בארגון מנהלים מספר של עיתונאים

  מצבה את ריאן הדגיש ,אמריקה דרום מדינות בין ."למחלה (epicenter) החדש המרכז להיות

  יש ובבירור עולים התחלואה נתוני שבהן רבות אמריקניות דרום מדינות ראינו" :ברזיל של

  ."ברזיל היא הרבה הכי שהושפעה מי ספק ללא אך ,האלו המדינות כל בקרב רבה דאגה

  בברזיל המאומתים החולים מספר גדל האחרונה שביממה לאחר מגיעה זו הצהרה

 בברזיל הרשמי המאומתים החולים מספר ,כך .630-ב גדל המתים ומספר 10,000-בכ

  ביקר בדבריו .מתים אלף 19-מ יותר עם ,חולים אלף 340-מ יותר על ועומד ב"לארה רק שני

  בהידרוקסיכלורוקווין נרחב שימוש לאשר החלטתם על ברזיל שלטונות את במשתמע ריאן

  באופן בתרופה בשימוש התומכות קליניות ראיות אין כי והדגיש וחזר ,COVID-19-ל כטיפול

  שהושפעו הלטינית אמריקה מדינות בין ,ברזיל מלבד .בסיכוניה גם בהתחשב ,נרחב

 (חולים אלף 65-כ) ילה'צ ,(חולים אלף 100-מ יותר) פרו את לציין ניתן מהמגפה במיוחד

 .(חולים אלף 60-מ יותר) ומקסיקו

  באזור ילידיות קהילות ,למשל .כפריים באזורים במיוחד פוגעת הלטינית באמריקה המגפה

 נמוכה ונגישות צפיפות ,עוני רקע על היתר בין ,במיוחד נפגעו ,בקולומביה והן בברזיל הן ,האמזונס

 ,הדרומי הארץ כדור בחצי החורף לחודשי נכנסים אנו כי יוזכר ,כן כמו .בריאות לשירותי יותר

  תחלואה עקב החולים בבתי עומס - המחלה עם ההתמודדות על מסוימת השפעה לכך וגם

  הנפוצות אחרות נשימתיות מחלות של לתסמינים קורונה תסמיני בין להפריד קושי ;אחרת עונתית

 .עצמה בקורונה התחלואה על עונתית השפעה גם וייתכן ;זו בעונה
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1) https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-who-regions/south-america-a-new-covid-epicenter-
africa-reaches-100000-cases-who-says-idUSKBN22Y2IV 

2) https://www.aa.com.tr/en/americas/brazil-emerges-as-next-potential-coronavirus-epicenter/1822092 
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