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מספר בדיקות

מצטבר
בתאריכים* 02/0824/03-02/08נכון 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

03

24:00באוגוסט 02-נכון ל

24:00באוגוסט 02-מבוסס על הנתונים נכון למ"עמידה במדדי ראה
ייתכנו שינויים בנתונים לאור עדכונים אוחרים במערכת

מוקדים פעילים ביממה האחרונה

באוגוסט

בני ברק

ירושלים

ביתר עילית

דורשת טיפול ייעודי

בדיקות, דורשת הסברה

דורשת הגדלה של מספר

הסברה , דורשת הידברות

ואכיפת בידוד

הבדיקות

ואכיפה

קלנסווה

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

מודיעין עילית

טייבה

כפר קאסם

טירה

מנדאכפר 

בית שמש

חוליםלמספרהוביל,מאודהנמוך,הבדיקותמספר
אינו,שלהערכתנו,במיוחדנמוךחדשיםמאומתים
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https://www.gov.il/he/departments/corona-national-information-and-knowledge-center
https://go.gov.il/covid19-status


:מקורות
נתוני משרד הבריאות1)

(24:00באוגוסט 02-עדכני ל)

מגמות התחלואה בישראל בשבועיים האחרונים
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זוהי הסיבה למספר החולים המאומתים  , ולהערכתנו, גם ביממה האחרונה מספר הבדיקות היה נמוך מאד* 

(24:00באוגוסט 02-עדכני ל)
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:מקורות
נתוני משרד הבריאות1)

מגמות התחלואה בישראל בשבועיים האחרונים

(24:00באוגוסט 02-עדכני ל)
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(24:00ביולי28-לעדכני)הבריאותמשרדנתוני:מקורות

חולים50-תעדוף ישובים עם מעל ל-מוקדי סיכון 

חולים50-ישובים עם פחות מ-עליה בתחלואה 
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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 
ימים אחורה

-קצב גידול 
ממוצע יומי  

(שבעה ימים)

55426429211423%2.11-6%אלעד

6653123568523%2.14-3%מודיעין עילית

2,0881,2238989819%1.73-1%בני ברק

3,8182,1081,7913813%1.85-4%ירושלים

2881341566416%2.16-9%טייבה

140667510213%2.14-4%עין מאהל

36421515515516%1.72-10%קלנסווה

7574263455617%1.81-6%בית שמש

8848406920%1.833%רכסים

6228362517%2.296%כפר קאסם

5233062268323%1.74-6%ביתר עילית

8228553011%2.960%טירה

7436383619%2.066%כפר מנדא

7534423813%2.243%יפיע

749385380298%1.99-1%אשדוד

7136353513%1.970%גבעת זאב

422210225176%2.077%נתניה

532232139%2.4523%צפת

1,231967301225%1.31-3%תל אביב יפו

13280555018%1.69-2%קרית מלאכי

18993964710%2.032%נתיבות

9247463410%1.98-6%גבעת שמואל

633037146%2.239%קרית ביאליק

13774662411%1.89-3%אום אל פחם

1277362349%1.855%אור יהודה

699451269266%1.6-7%פתח תקווה

369246144459%1.59-6%רמלה

424238193277%1.81-4%אשקלון

53282994%2.044%עכו

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 
ימים אחורה

-קצב גידול 
ממוצע יומי  

(שבעה ימים)

4414316020%3.21-3%זמר

2982110423%3.63-5%כפר מצר

4715323113%3.13-6%אכסאל

32131307%32-3%דבוריה

131122920%130%שילה

11011417%1157%באקה אל גרביה

293261911%9.670%מעלה עירון

227158524%3.14-6%מבוא חורון

372018012%1.9-18%כפר חבד

237162517%3.2914%כוכב יעקב

463711174%1.30%באר יעקב

452325105%2.094%קרית ים

45281884%1.64-22%עפולה

27621209%4.5-16%פוריידיס

16793623%2.29125%עמנואל

1611587%1615%דיידה מכר'ג

11482517%30%יד בנימין



"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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