
תמונת מצב יומית

מצב התחלואה

בדיקות

2 4 , 5 4 0
מספר חולים פעילים

546
מתים

49,716
מחלימים

מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה

21,3451,678,587
מספר בדיקות 

יומי
מספר בדיקות

מצטבר
בתאריכים* 03/0824/03-03/08נכון 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

04

24:00באוגוסט 03-נכון ל

24:00באוגוסט 03-מבוסס על הנתונים נכון למ"עמידה במדדי ראה
ייתכנו שינויים בנתונים לאור עדכונים אוחרים במערכת

מוקדים פעילים ביממה האחרונה

באוגוסט

דורשת טיפול ייעודי

בדיקות, דורשת הסברה

דורשת הגדלה של מספר

הסברה , דורשת הידברות

ואכיפת בידוד

הבדיקות

ואכיפה

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

1792 -2% 333

בני ברק

ירושלים

ביתר עילית

קלנסווה

אלעד מודיעין עילית

טייבה

כפר קאסם

בית שמש

רכסים

זמר

יפיע

אשדוד גבעת זאב

קריית מלאכי

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


:מקורות
נתוני משרד הבריאות1)

(24:00באוגוסט 03-עדכני ל)

מגמות התחלואה בישראל בשבועיים האחרונים
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:מקורות
נתוני משרד הבריאות1)

מגמות התחלואה בישראל בשבועיים האחרונים

(24:00באוגוסט 03-עדכני ל)
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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)

7432964509526%2.5227%מודיעין עילית

54924630511326%2.244%אלעד

2,0601,1819159719%1.771%בני ברק

2791281546216%2.2-2%טייבה

8944457024%2.028%רכסים

5621372318%2.766%כפר קאסם

4592462247322%1.91-3%ביתר עילית

5123296921%2.26-6%זמר

3,7292,1351,6743712%1.78-7%ירושלים

7833744243110%2.1310%אשדוד

36223613215416%1.56-15%קלנסווה

8235484117%2.3726%גבעת זאב

7113973305317%1.83-4%בית שמש

12968674921%1.9920%קרית מלאכי

7733443914%2.3316%יפיע

8338463011%2.21-18%טירה

652841147%2.4614%קרית ביאליק

139964310115%1.45-46%עין מאהל

7340333619%1.83-13%כפר מנדא

1,177924292215%1.32-3%תל אביב יפו

12971663410%1.933%אור יהודה

441227226176%21%נתניה

18796924611%1.96-6%נתיבות

9449463411%1.940%גבעת שמואל

562632149%2.233%צפת

14479692511%1.873%אום אל פחם

682449251256%1.56-7%פתח תקווה

814140248%1.9829%אופקים

419240186267%1.78-6%אשקלון

11161563712%1.922%ת'באקה ג

חולים פעיליםעיר
חולים פעילים  

ימים 7לפני 

חולים חדשים  
הימים  7-ב

האחרונים

-חולים ל
10,000
תושבים

אחוז הבדיקות  
 7-החיוביות ב
הימים  

האחרונים

יחס הכפלה  
ימים אחורה7

-קצב גידול 
ממוצע יומי  

(שבעה ימים)

317243421%4.4350%כוכב יעקב

29151410425%1.93-33%כפר מצר

245192713%4.827%קרני שומרון

30327286%10-7%דבוריה

4716313112%2.94-3%אכסאל

318232010%3.88-15%מעלה עירון

133102915%4.33-17%שילה

13211632%6.583%מגדל

176114621%2.8322%עין נקובא

13592919%2.8-10%יד בנימין

154112516%3.7510%בית אל

134121014%4267%נחף

194151212%4.7536%ירכא

1821698%97%דיידה מכר'ג

463018218%1.6-5%שוהם

422418187%1.750%קדימה צורן

433610163%1.28-23%באר יעקב

352313010%1.57-28%כפר חבד



"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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