
מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה
ח יומי"דו

:מספר הנדבקים

8,018

:מספר החולים קשה

127

:מספר המתים

47

:מספר המחלימים

477

תמונת מצב ישראל 

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

106

:מספר המונשמים

החגים רמדאן ופסחא עלולים לקדם הדבקה בישראל
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ש"ליהוהפועליםשיבתסוגיית;ובירושליםש"ביהוהמצבתמונת

אחרותלמדינותבישראלהקורונהבדיקותהיקףהשוואת

בישראלביישוביםהתחלואההתפשטותקצב

יציאהאסטרטגייתותכנוןהמגפהלשיאהגעהעלבספרדדיווחים



השוואת היקף בדיקות הקורונה בישראל למדינות אחרות

:מקורות
נתוני משרד הבריאות1)
(2https://ourworldindata.org/coronavirus
kaggleנתוני דרום קוריאה מדאטה סט שפורסם בפלטפורמת 3)

זהבתחוםהמובילותבעולםאחרותמדינותלעומתבישראלהבדיקותנתונישלניתוח•
והקצב,בעולםמהגבוהיםהואבישראללנפשהיומיהבדיקותשמספרמראה

מאמץבשיאקוריאהדרוםשללנתוניםמתקרב(ביום8,000-כ)האחרוניםבשבועיים
.(ביום14,000-כ)שלההבדיקות

היכן,נבדקמי)הבדיקותמדיניותעלהדיוןחשיבותאתממחישהדבר,בראייתנו•
הזמןמשךשבקיצורהחשיבותואת,הנערכותהבדיקותמספרעלרקולא(וכיצד

.לבידודוהכנסההתוצאהלקבלתועדהבדיקהמועדדרך,תסמיניםמהופעת
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קצב התפשטות התחלואה ביישובים בישראל

.הוכפלכמעטבישראלהמאומתיםהחוליםמספרהאחרוןבשבוע•

:מקורות
נתוני משרד הבריאות1)

בלבדמאומתיםחולים40-למעלשבהםיישובים*

היישוב
חולים היום  

(באפריל5)

חולים לפני 
שבוע  

(במרס29)

יחס הכפלה  
שבועי

117303.9מודיעין עילית
1,2024102.9בני ברק
96332.9טבריה

1,2994662.8ירושלים
137502.7בית שמש

86322.7ביתר עילית
132522.5אלעד

82342.4אור יהודה
101482.1חיפה
44212.1צפת

ההדבקהמגמתנמשכת•
.החרדיםביישוביםהמואצת

גבוהלהיותממשיךההדבקהיחס
גבוהקצב)רכסיםביישובים

ביתר,עיליתמודיעין,(מאוד
ירושלים,ברקבני,אלעד,עילית
בשכונותבעיקר)שמשובית

.(החרדיות

ההכפלהיחס-הכלליבציבור•
בעריםהואביותרהמטריד

.יהוד-יהודהואורטבריה

נותרהערביבמגזרהחוליםמספר•
זהשנתוןייתכןאך,מאודנמוך

ומיעוטדיווח-תתבשלמוטה
.בדיקות

8.7

3.9

2.9

2.7

2.5

1.8

1.3

2.0

1.8

0246810

רכסים

מודיעין עילית

בני ברק

ביתר עילית

אלעד

עמנואל

קרית יערים

יחס ארצי

יחס ארצי ללא חרדים

יחס גידול בשבוע האחרון



60

28

21

16

15

0.010.020.030.040.050.060.070.0

בני ברק

אלעד

רכסים

מודיעין עילית

ביתר עילית

תושבים 10,000מספר חולים לכל 
(איש10,000ישובים חרדיים מעל )

הישוב
מספר 

חולים היום
חולים לפני 

שבוע
יחס הכפלה  

שבועי
מספר תושבים

חולים  
10,000-ל

תושבים

164455,1832.9אלפחםאום 

1491.533,8514.1טמרה

122610,40311.5דבוריה

100-14,6926.8אלזרקאסר'ג

-שבלי
אלגנםאם 

90-5,99515.0

81811,7996.8ת'ג

81843,1281.9טייבה

81877,0631.0נצרת

723.521,0793.3כסיפה

641.522,6092.7מגאר

651.2נין'סח

50-9,3175.4אלמכסורביר 

חולים מאומתים5-יישובים במגזר הערבי שבהם יותר מ

קצב התפשטות התחלואה ביישובים בישראל
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1-נין 'ג

5-טולכרם

1-שכם 

1-סלפית

57-ראמאללה

89-ירושלים 

52-בית לחם 

12-חברון 

מהחולים  80%-כ
המאומתים במחוזות  

עוטף ירושלים  

ש"תמונת המצב ביהו

0

1

2

3

4

5

כפר עקב צור באהר עיסאוויה א טור שועפט בית חנינא בית צפפה   העיר 
העתיקה 

מזרח ירושלים

בעיראחרותבשכונותהדבקהלקדםעלולהירושליםבמזרחהתחלואה
.ירושליםובעוטף

תמונת המצב במזרח ירושלים
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(בניין וחקלאותפועלי )סוגיית הפועלים בשטח ישראל 
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3,000
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פועלים בשטח ישראל בחתך של כפר מגורים

פועלים בשטח ישראל

0

2000

4000
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8000

10000

12000

14000

16000

ירושלים ראמאללה   בית לחם חברון שכם טולכרם סלפית נין'ג יריחו טובאס

הצלבה בין מבודדי בית למגורי פועלים

מבודדים בבית מגורי פועלים

ולהאיץפלסטיניותבעריםהדבקהלקדםעלולהש"ליהופועליםחזרת
,זאתלמנועכדי.נרחבהתחלואההיקףשבהןבעריםהדבקהתהליכי

הכוללת(ותזמוןהיקף)פועליםלחזרתביחסברורהמדיניותלקדםיש
.לרשותחזרתםלפניבדיקות
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החגים רמדאן ופסחא עלולים לקדם הדבקה במגזר הערבי בישראל

:הרמדאןתקופתעלבדגשמרכזיותהמלצות•
oהמובילותהפסיקותהדהוד)הלכתיתמתוקפות,ייעודיותהנחיות

ולאיסורהחברתיהריחוקלשימור,העדותראשיובשיתוף(במזה״ת
.התקהלות

oלמנועכדיהדתובמוסדותקניותבמרכזימוגברתלאכיפההיערכות
.התקהלויות

oחיונייםמוצריםלאספקתהיערכות.

הערביבציבור(דתיגם)רבשיחמעוררתהקורונהנגיףבצלהרמדאןסוגיית•
כימסתמןכהעדבאזורמרכזייםדתאנשישלמתשובותיהם.ת"ובמזההפלסטיני
.הרופאיםלהנחיותבהתאםהחגמנהגיאתלשנותנכוניםהדתוחכמיהמוסדות

שורתנקטואך,לרמדאןברורותהנחיותמפרסוםכהעדנמנעוערבמדינות•
:הדבקהלמנועכדיצעדים

oהדבקהכמאיץיוכחכןאםאלאיקויםשהצוםקבעומוביליםמוסלמיםפוסקים.
o׳החאגביטול;(הלכתיתתקף)תפילותובוטלוזולתקופההסגרצעדיתוקפו.
oבמחסניםהמזוןמלאיהוגדלו.
oהתקהלותעלאיסור,המשפחהבחיקהמועדיםציון:הסברהמאמץ.



.בספרדוהרשויותמומחיםידיעלנחקרלשגרההחזרהתהליך-הנגיףוהכלתיציאהאסטרטגיית•
בקרבנוגדניםבדיקותשלבתוצאותתלויויהיההדרגתילהיותצפויהמגבלותצמצום,להבנתנו

כיהיאכיוםההערכה.ובריטניהגרמניהכמובאירופהנוספותמדינותשללתכנוןבדומה,האוכלוסייה
.העבודהלמקומותלשוביוכלו,מהמחלהנרפאושכבר,מהאוכלוסייה15%-כ

לצורךתשתיותרשימתלספקהאוטונומיותהקהילותמנשיאיביקשס'סאנצספרדממשלתראש,כןכמו•
.האוכלוסייהמיתרמוחלטבאופןלבודדםכדי,התסמיניםנטוליהחוליםלאכלוסהיערכות

בדיקת,חדשיםנהליםהגדרתתוך,בהדרגהיתרחשמההסגרהיציאהתהליך,להבנתנו•
בסיכוןאוכלוסיותשבעבורייתכן.ההדבקהקצבאחרומעקבהאוכלוסייהבקרבלנגיףחסינות

.ההסגרשלהארכהבנפרדתוגדר(וקשישיםרקעמחלותעםאנשים)
בפרט,במערביציאהלאסטרטגיותבוחןמקרהכאלהספרדיתלהתנהלותלהתייחסמומלץ•

.השלישיהגילובניבסיכוןאוכלוסיותעלובדגשלעבודהבחזרההסיכוןניהולבשאלת
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דיווחים בספרד על הגעה לשיא המגפה ותכנון אסטרטגיית יציאה

נגיףמגפתשללשיאההנראהככלבאפריל3-בהגיעהספרד,הספרדיהבריאותמשרדפיעל•
חולהמכלהנדבקיםשמספרהיאהמשמעות.1-להגיע(R0)ההדבקהשמקדםלאחר,הקורונה

מקדםעמד(במרס14)במדינההחירוםמצבהכרזתבמועדכייוזכר.בלבדאחדעלבממוצעעומד
.לחולהנדבקיםחמישהעלההדבקה

קנסותהכוללת,(הכולסךעצורים3,000-וכתלונותאלף330מעל)הרחבההאכיפה,להערכתנו•
,ההנחיותאתהמפיריםאחרהחברתיותהרשתותבאמצעותומעקב(אירו30,000-600)גבוהים

.במרס14-בשנקבעהכלליההסגריעילותעלמשמעותיתהשפיעה
אתלצמצםכיצדלתכנןהחלובספרדהאוטונומיותמהקהילותחלק,התחלואהמיתוןבעקבות•

.הקיימותההגבלות

:מקורות
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בספרד( R0)התפתחות מקדם ההדבקה 


