
תמונת מצב יומית

מצב התחלואה

בדיקות

2 2 , 4 1 7
מספר חולים פעילים

369
מתים

19,824
מחלימים

מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה

27,7031,255,089
מספר בדיקות  

יומי
מספר בדיקות

מצטבר
בתאריכים* 14/0724/03-14/07נכון 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

15

24:00ביולי 14-נכון ל

24:00ביולי 14-מבוסס על הנתונים נכון למ"עמידה במדדי ראה

מוקדים פעילים ביממה האחרונה

ביולי

קורונה והעולם

הטיפול ברמדסיביר בחולי קורונה קשים מראה ירידה  
סטטיסטית מובהקת בהפחתת שיעור התמותה בחולי  

COVID-19 קשים

יפו-תל אביב

בני ברק

ירושלים

ביתר עילית
מלאכיקרית

לוד

דורשת טיפול ייעודי

בדיקות, דורשת הסברה

דורשת הגדלה של מספר

הסברה , דורשת הידברות

ואכיפת בידוד

הבדיקות

ואכיפה

כסיפה

בית שמש

רמלה

כפר קרע

יבנאל
קלנסווה

גן יבנה

גבעת זאב

https://www.gov.il/he/departments/corona-national-information-and-knowledge-center
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חולים50-ישובים עם פחות מ-עליה בתחלואה 

חולים50-תעדוף ישובים עם מעל ל-מוקדי סיכון 

(24:00ביולי14-לעדכני)הבריאותמשרדנתוני:מקורות
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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)

68028141610827%2.486%ביתר עילית
1,6321,0547067713%1.673%בני ברק
6514522816%4.7121%קלנסווה
56253112720%2.24-16%יבנאל
10741676015%2.63-6%כסיפה
9231663811%3.1335%גן יבנה
3,1831,8711,438318%1.774%ירושלים

6624433310%2.7920%גבעת זאב
259113150998%2.33-8%מלאכיקרית

1165174599%2.450%כפר קרע
1,7721,234647326%1.52-1%תל אביב יפו
4532522133411%1.85-7%בית שמש

413196236499%2.24%לוד
16119911897%1.060%ערערה בנגב

1,039777328416%1.42-3%אשדוד
215154864412%1.5613%אלעד

148115376010%1.3212%כפר קאסם
18265127124%2.9511%אשקלון

3572111704610%1.813%מודיעין עילית

582038223%2.99%גדרה
853458175%2.719%נס ציונה
532235245%2.596%גני תקווה
983963154%2.62-7%קרית אתא

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)

1511429435%158%שדי תרומות
30302148533%1.07-33%אחווה

31625-11%5.1714%כפר חבד
471037195%4.7-5%קרית שמונה
3319164815%1.84-11%קרית יערים

472030177%2.54%גבעת שמואל

165123619%3.49%עמנואל
492332247%2.390%ערערה
434315269%1.3515%חורה

153131011%5.3330%אכסאל
2817133016%1.760%כוכב יעקב

3418162510%1.8933%נחף
451828424%2.5617%וליה'לג'ג

4639981%1.23-18%עפולה
401725185%2.4722%אור עקיבא
29821115%3.6340%טירת כרמל

1037118%3.3317%עתלית
36377122%1.19-42%שדרות

353112286%1.3950%ת'ג
1037318%3.3340%חשמונאים

3527962%1.3350%עכו
332217206%1.770%מזכרת בתיה
12674814%2.1717%כוכב השחר

23914129%2.560%יפיע
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:מקורות
.1https://www.gilead.com/news-and-press/press-room/press-releases/2020/7/gilead-presents-additional-data-on-investigational-

antiviral-remdesivir-for-the-treatment-of-covid-19
.2https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-10/gilead-s-remdesivir-linked-to-62-reduction-in-mortality-risk
.3https://www.cnbc.com/2020/07/10/gilead-says-remdesivir-coronavirus-treatment-reduces-risk-of-death.html
.4https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-southkorea-remdesi/one-in-three-south-korean-covid-19-patients-

improve-with-remdesivir-idUSKCN24E0AO

הטיפול ברמדסיביר בחולי קורונה קשים מראה ירידה סטטיסטית מובהקת 
קשיםCOVID-19בהפחתת שיעור התמותה בחולי 

Gileadהאמריקאיתהתרופותחברת• Sciencesכי(ביולי10)לאחרונההודיעה
לירידהמוביל(Remdesivir)רמדסיביר-מפתחתהיאאותהבתרופההטיפול

בהשוואה,קשיםCOVID-19בחוליהתמותהבשיעורמובהקתסטטיסטית
הציגההתרופהבהםמחקריםלמספרמצטרפותאלותוצאות.סטנדרטילטיפול
כייצוין.הקורונהממחלתהתמותהשיעורבהורדתמובהקתאךחלקיתיעילות

מנהלידיועל,(FDA)האמריקאיהתרופותמנהלידיעלחירוםאישורקיבלההתרופה
.(EMA)האירופיהאיחודשלהתרופות

יעילותלבחינת,ואקראיקלינימחקרנתוניהושוו,החברהידיעלשפורסמהבאנליזה•
לעומת,מאושפזיםקורונהחולי300-כהושווהמחקרבמסגרת.ברמדסיבירהטיפול
מארה״בקשיםקורונהחולי800-כוכללהרטרוספקטיביתשנבחרהחוליםקבוצת
כיעולה,הקבוצותשתינתונימהשוואת.סטנדרטיבטיפולטופלואשר,ואסיהאירופה

שלמובהקתסטטיסטיתלירידהמובילבתרופההטיפול,סטנדרטילטיפולביחס
.התמותהבשיעור62%

שלקבוצהבקרבכיעולהמחלותולמניעתלבקרתהקוריאניהמרכזמדיווח,בנוסף•
שליששלמצבםאתשיפרהתרופהמתן,קשיםקוריאנייםדרוםקורונהחולי27
לקבוצתוהשוואהסטטיסטיעיבודעברוטרםאלונתוניםכייצוין.המטופליםמן

אקראייםמחקריםמספרתוצאותעםיחד,אלונתונים.מותאמתביקורת
המיטביהטיפולאופןלגביאורלשפוךעתידים,כעתנערכיםאשרומבוקרים

.ויעילותהבתרופה

לטיפולרמדסיבירהתרופהשלביעילותהלתמוךמוסיפותאלהתוצאות,לסיכום•
למחלתבלבדחלקיתיעילותמציגהשהתרופהפיעלאףכייצוין.קורונהבחולי

יעילותהולאור,כך.ביותרכיעילהמוכחהטיפולזהושעהלפי,הקורונה
לקראתובפרט,נרחבבהיקףבתרופהלהצטיידמומלץ,התרופהשלהמסתמנת

.הקרובהחורף

https://www.gilead.com/news-and-press/press-room/press-releases/2020/7/gilead-presents-additional-data-on-investigational-antiviral-remdesivir-for-the-treatment-of-covid-19
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-10/gilead-s-remdesivir-linked-to-62-reduction-in-mortality-risk
https://www.cnbc.com/2020/07/10/gilead-says-remdesivir-coronavirus-treatment-reduces-risk-of-death.html
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-southkorea-remdesi/one-in-three-south-korean-covid-19-patients-improve-with-remdesivir-idUSKCN24E0AO


"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 

ף“התשתמוזג ב"כ| 15.07.2020| יום רביעי 


