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 בקורונה למערכה הלאומי והידע המידע מרכז
 36מספר  מסמך

 הקורונה בצפת התפרצות מוקד 
 נמצא בשכונה חרדית במרכז העיר

וישנם  אינו בולט עד כה מנקודת המבט הארציתבצפת מספר החולים  .1

 ביחס לגודל העירמספר החולים  ,אולם .(באפריל 13 -לנכון ) חולים 55סה"כ 

פוטנציאל  וישנו תושבים( 10,000חולים על כל  15) גבוה מהממוצע הארצי

 (.45%-דומיננטית בעיר )כה ,חמרה בקרב האוכלוסייה החרדיתה

( תואם את ממוצע ומטה 17בני  40.6%יה הצעיר של האוכלוסייה בעיר )יאופ .2

 1,178.3צפיפות האוכלוסייה בעיר ) (.36.16ים הנמוך יחסית של החולים )הגיל

  לקמ"ר(. איש 4,873בהשוואה לממוצע הארצי ) מאודנמוכה קמ"ר(, איש ל

הממוצע הארצי מ יותר, עד כה 10.3%הבדיקות החיוביות בעיר עומד על  שיעור .3

 ., כי היקף החולים בעיר גדול אף יותר. הדבר עשוי להעיד7%העומד על 

ובמוקד  מרכזיבמוקד מתרכזת צפת אלא רחבי אינה מתפרסת בההדבקה  .4

 :משני

 קריית חב"דו כנען, גבעת שושנה-גוריוןבן מרחב  -מוקד ההדבקה המרכזי  .א

תושבים  5,418-כהכולל  חרדי באזור מדובר .(אישחולים לאלף  2.4)

בהשוואה (. 40מתחת לגיל  75.7%)מאוד צעירה באוכלוסייה  ןמאופייו

יחסית קטן שטח מדובר בשכונה צפופה יחסית, בעלת  לשכונות אחרות בעיר

 .התושבים למספר

קריית ומרום כנען )איביקור(, נווה אורנים מרחב  -מוקד ההדבקה המשני  .ב

צביון חילוני, אך מתגוררים  אזור בעל . זהו(אישחולים לאלף  1.74)שרה 

תושבים והוא מאופיין באוכלוסייה  4,000באזור גרים כמעט בו גם דתיים. 

 משפחות לצד תושבים מבוגרים.וב( 20מתחת לגיל  38.77%)יחסית צעירה 
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  :נמצאים בסיכון להתפשטות המחלהאזורים נוספים בעיר פר מס ,להערכתנו .5

מרכז העיר ב - אזורים הסמוכים לאזורים בעלי ריכוזי הדבקה גבוהים .א

בו רמת ש ד"קריית חבבסמוך לאזור , סך הכולתושבים  636-גרים כ

בהשוואה לאזורים  מאוד מבוגרתהאוכלוסייה ו ,יחסיתגבוהה התחלואה 

אזור (. גם 75מעל גיל  21.45% ;60מעל גיל  36.3%אחרים בעיר )

בסמוך לריכוזי  יםנמצא שכונת עממיו התעשייה הישן, דרום, נווה הדר

מתחת  45%כאזור בעל צביון חרדי ואוכלוסייה צעירה ) ניםמאופייוההדבקה 

נמוך ועומד בו שיעור התחלואה ו ,תושבים 4,120מתגוררים באזור (. 20לגיל 

 איש. 1,000-חולים ל 0.49על 

, גני אזור התעשייה החדש - בינונייםדבקה הבהם ריכוזי השאזורים  .ב

מתחת לגיל  56.5%)מאוד צעירה חרדית  השכונ .הדר, מאור חיים, עופר

 .(איש 1,000חולה אחד לכל )בשלב זה בינוני שיעור התחלואה (. 20

אזור מדובר ב .מרום כנרת, נוף כנרת - אזורים בעלי אוכלוסייה מבוגרת .ג

מעל  20% ;60מעל גיל  28.72%)מאוד מעורב המאופיין באוכלוסייה מבוגרת 

. בובשלב זה אין מידע על חולים ו תושבים 1,642גרים  באזור(. 75גיל 

גם היא מאופיינת  ,עכברה השכונה הערבית בשטחה המוניציפלי של צפת,

(. 75מעל גיל  23.58% ;60מעל גיל  33.16%)מאוד מבוגרת באוכלוסייה 

 והואתושבים. בשלב זה אין מידע על חולים באזור,  יםגר 479בשכונה 

  ממוקדי ההדבקה בצפת. מרוחק
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 צפתנתונים כלליים על 

 אלף. 35.273 –תושבים מספר .1

 .קמ"רל אנשים 1,178.3 – צפיפות .2

 .קמ"ר 29.94 –שטח  .3

 .27 –מספר שכונות  .4

 .חרדים 44.5% –התפלגות דתית  .5

 .3.3 –פשות ממוצע למשק בית נ פרמס .6

 :בעיר יםגילההתפלגות  .7

 

  

 התפלגות גילים בצפת

 29-20בני  19-15בני  14-10בני  9-5בני 

 ומעלה 65בני  64-60בני  59-45בני  44-30בני 
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 בצפתתחלואה בנגיף ה

 נתון הגבוה (,באפריל 13-נכון לבעיר )חולים  55ישנם  - צפתיחס ההדבקה ב .1

 :תושבים 10,000הממוצע הארצי לכל מ

 

 

עשוי לפגום ש, דבר עקבי אינו על פני זמן הבדיקות המתבצעות בעירמספר  .2

 דבקה בעיר.העל קצב הבאמינות המידע 


