
דחיפות עיר מספר אירועים זמן תגובה ממוצע

דחוף אופקים 1,370 10:08

דחוף אשקלון 6,269 11:19

דחוף באר שבע 10,970 10:30

דחוף 'ביר הדאג 32 20:32

דחוף דימונה 1,974 10:09

דחוף חורה 210 16:47

דחוף ירוחם 488 09:35

דחוף כסיפה 253 14:14

דחוף לקיה 121 15:51

דחוף מיתר 185 12:43

דחוף מצפה רמון 371 10:55

דחוף נתיבות 1,572 09:31

דחוף עין בוקק 139 10:39

דחוף ערד 1,702 08:56

דחוף ערערה בנגב 153 17:33

דחוף קרית גת 2,854 10:06

דחוף רהט 974 13:26

דחוף שדה בוקר 35 16:40

דחוף שדרות 1,169 08:21

ניידת טיפול נמרץ אופקים 727 09:45

ניידת טיפול נמרץ אשקלון 3,049 11:01

ניידת טיפול נמרץ באר שבע 5,584 10:23

ניידת טיפול נמרץ 'ביר הדאג 27 20:31

ניידת טיפול נמרץ דימונה 1,198 10:30

ניידת טיפול נמרץ חורה 160 19:41

ניידת טיפול נמרץ ירוחם 275 10:19

ניידת טיפול נמרץ כסיפה 178 15:13

ניידת טיפול נמרץ לקיה 110 18:00

ניידת טיפול נמרץ מיתר 121 15:37

ניידת טיפול נמרץ מצפה רמון 202 11:56

ניידת טיפול נמרץ נתיבות 904 09:46

ניידת טיפול נמרץ עין בוקק 82 14:55

ניידת טיפול נמרץ ערד 924 09:44

ניידת טיפול נמרץ ערערה בנגב 143 16:44

ניידת טיפול נמרץ קרית גת 1,683 10:13

ניידת טיפול נמרץ רהט 974 11:30

ניידת טיפול נמרץ שדה בוקר 16 22:23

ניידת טיפול נמרץ שדרות 712 07:39



דחיפות עיר מספר אירועים זמן תגובה ממוצע

דחוף ן'בית ג 150 15:10

דחוף דאלית אל כרמל 303 16:26

דחוף חיפה 15,428 11:22

דחוף טבריה 2,676 10:08

דחוף ירכא 178 14:44

דחוף כפר תבור 62 13:44

דחוף כרמיאל 2,154 11:18

דחוף דל שמס'מג 397 12:25

דחוף מגדל העמק 1,285 09:24

דחוף מעלות תרשיחא 871 12:41

דחוף נהריה 2,543 09:27

דחוף נצרת 913 11:03

דחוף נצרת עילית 2,324 08:46

דחוף נין'סח 406 12:27

דחוף עכו 2,352 09:48

דחוף עפולה 2,286 08:29

דחוף עראבה 150 17:59

דחוף ערערה 160 15:29

דחוף קרית שמונה 1,096 07:27

דחוף שפרעם 220 19:00

ניידת טיפול נמרץ ן'בית ג 117 17:03

ניידת טיפול נמרץ דאלית אל כרמל 206 18:09

ניידת טיפול נמרץ חיפה 7,491 10:55

ניידת טיפול נמרץ טבריה 1,427 10:22

ניידת טיפול נמרץ ירכא 61 18:46

ניידת טיפול נמרץ כפר תבור 44 11:35

ניידת טיפול נמרץ כרמיאל 1,400 10:54

ניידת טיפול נמרץ דל שמס'מג 194 20:04

ניידת טיפול נמרץ מגדל העמק 712 11:54

ניידת טיפול נמרץ מעלות תרשיחא 477 10:06

ניידת טיפול נמרץ נהריה 1,454 09:48

ניידת טיפול נמרץ נצרת 575 11:17

ניידת טיפול נמרץ נצרת עילית 1,292 09:31

ניידת טיפול נמרץ נין'סח 262 11:34

ניידת טיפול נמרץ עכו 1,300 10:34

ניידת טיפול נמרץ עפולה 1,110 08:26

ניידת טיפול נמרץ עראבה 105 13:26

ניידת טיפול נמרץ ערערה 163 14:47

ניידת טיפול נמרץ קרית שמונה 599 09:00

ניידת טיפול נמרץ שפרעם 93 16:33



דחיפות עיר מספר אירועים זמן תגובה ממוצע

דחוף כפר סבא 3,163 10:25

דחוף כפר קאסם 127 16:39

דחוף לוד 3,227 13:14

דחוף קרית מלאכי 942 11:39

דחוף רמלה 3,068 13:37

דחוף תל אביב יפו 30,894 11:15

ניידת טיפול נמרץ כפר סבא 1,874 10:35

ניידת טיפול נמרץ כפר קאסם 91 15:23

ניידת טיפול נמרץ לוד 1,804 11:39

ניידת טיפול נמרץ קרית מלאכי 544 11:47

ניידת טיפול נמרץ רמלה 1,776 12:37

ניידת טיפול נמרץ תל אביב יפו 11,639 11:00



דחיפות עיר מספר אירועים זמן תגובה ממוצע

דחוף דייר אל אסד 80 14:06

ניידת טיפול נמרץ דייר אל אסד 27 11:11
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