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 - תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ
 ןשומימו תוטלחה תלבק יכילהת

 הנידמה תצעומ ידי לע הנידמה תזרכה םוימ לחה ףיצר ןפואב םוריח בצמ םייקתמ לארשיב
 ידמ הפקות תא השדיח תסנכהו ,תחא הנשל תלבגומ םוריח בצמ תזרכה .1948 יאמב תינמזה
 תלחמל םרוגה )הנורוקה ףיגנ( )SARS-Co-2( הנורוקה ףיגנ ןיסב ץרפתה 2019 רבמצדב .הנש

COVID-19 )תוכמסל םאתהב תואירבה רש זירכה 27.1.20-ב .)הנורוקה תפגמ וא הנורוקה תלחמ 
 יכו ,תקבדימ הלחמ איה הנורוקה תלחמ יכ 1םעה תואירב תדוקפל 20 ףיעסב ול התנקוהש
 הנורוקה ףיגנ לש ותסינכ םע .)הנורוקה רבשמ( רוביצה תואירבל הרומח הנכס הייטעב תפקשנ
 םוריח תעש תונקת ןיקתהל 2020 ץרממ הלשממה הלחה הנורוקה רבשמ ץורפו לארשיל
 רוביצה לע תולבגמ ליטהלו רבשמב לופיטה ןיינעל תוטלחה לבקל הל רשפאל ידכ )ח"שקת(
 23.7.20-ב .תסנכב םיליגר הקיקח יכילה םייקל היהי שרדנש ילב הנורוקה תוטשפתה תעינמל
 קוח ."2020-ף"שתה ,)העש תארוה( הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס קוח" קקוח
 .קוחב םיטרופמה םיאנתב הנורוקה ףיגנ לשב םוריח בצמ לע זירכהל הלשממה תא ךימסמ הז

 לע ליטהל הלשממה תוכמסבש תונוש תולבגה קוחב וטרופ םוריח בצמ לע הזרכהה ףקותמ
 )ל"למ( ימואל ןוחטיבל הטמה לע זאד הלשממה שאר ליטה הנורוקה רבשמ תליחתב .רוביצה
  .הנורוקה רבשמב הלשממה ידרשמ תוליעפ תא ללכתל

 
 

8,600 - 
21,600 

  םיתמ
6,400 

  םיתמ
 4-כ
  םישדוח

114 
 םינויד

 תויזחת יפל הנורוקמ
 דרשמ לש התומתה
 לגב תואירבה
 .ןושארה האולחתה
 1,500 תמועל תאז

 תיזחתה יפל םיתמ
 לש רתויב הרימחמה
 .ל"חר

 

 דע הנורוקמ 
 .2021 ינוי עצמא

 

 

 

 תוצרפתה רחאל 
 הנורוקה ףיגנ
 הנומ לארשיב
 דרשמב רוטקיורפ
 .תואירבה

 תרגסמב ומייקתה 
 הלשממה תוליעפ
  הלשממהו 34-ה
 םינויד( 35-ה
 םינוש םימורופב
 ,ם"הר תושארב
 ינויד ,הלשממ ינויד
 ינוידו הנורוק טניבק
 רוזאל םירש תדעו

 26.1.20 ןיב )לבגומ
 .15.10.20 ןיבו

 
  ,)הדוקפל תפסותבש תוקבדימ תולחמ תמישר יוניש( םעה תואירב וצ ;1940 תנשל 40 'סמ םעה תואירב תדוקפ  1

 .8334 תונקת ץבוק ,2020 - ף"שתה
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9  
  4%  םישדוח

7  
  םיאנת

7,000 
 םימשנמ

 ףיגנ תוצרפתה רחאל
 לחה לארשיב הנורוקה
 ןונגנמ ליעפהל ל"הצ
 תרשרש תעיטקל
 אלמ ןפואב הקבדה
  .)"ןולא תדקפמ"(
 

 םיסנכנהמ 
 למנמ לארשיל
-ןב הפועתה
 ונפוה ןוירוג
 תוינולמב דודיבל
 2020 לירפא ןיב
 2021 ראורבפל
-כמ 20,000-כ(

551,000 
 .)םיסנכנ

 תווצו ל"למה ועבק 
 םיאנתכ םיחמומה
 ןמ האיציל םיבייחמ
 .ןושארה רגסה
 האיציה דעומב
 םיאנת ינש ,רגסהמ
 העברא ,ושמומ אל
 ושמומ םיאנת
 שמומ דחאו תיקלח
 .אלמ ןפואב

 שכרל דעיה אוה 
 עבקש םימשנמ
 הלשממה שאר
 תכרעמ תוכרעיהל
 תואירבה
 םע תודדומתהל
 .הנורוקה רבשמ
 

 
 

 תרוקיבה תולועפ
 לופיט ןפוא תא הנידמה רקבמ דרשמ ןחב )תרוקיבה תפוקת( 2021 ראוניל 2020 ינוי ןיב
 ,תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ ןפוא ןחבנ וז תרוקיבב .הנורוקה רבשמב הלשממה
 םסרופ וקלחש ,הנורוקה רבשמ םע לארשי תנידמ תודדומתה אשונב דחוימ חודמ קלחכ
 האולחתה לגל עגונ הז חודב תרוקיבה רקיע .2020 רבוטקואו רבמטפסב םייניב תוחודכ
 ינויב לחש ינשה האולחתה לגלו )ןושארה האולחתה לג( 2020 יאמ דע ץרמב לחש ןושארה
 תרוקיבה הקסע ,ל"וחמ לארשיל םיסנכנה אשונב .)ינשה האולחתה לג( 2020 רבמטפס דע
 תרוקיבה םויס רחאל .2021 ראורבפל דעו 2020 רבמצדמ לחש ישילשה האולחתה לגב םג
 ןוכנו ,הפגמה םע תודדומתהה לע עיפשה רשא הייסולכואה ןוסיח עצבמ לארשיב לחה
 ןוחטיבל הטמב התשענ תרוקיבה .יעיבר האולחת לג הווח לארשי תנידמ 2021 טסוגואל
 תימואל םוריח תושרב ,תוננוגתהל רשה רזוע תכשלב - ןוחטיבה דרשמב ;)ל"למ( ימואל
 ל"הצב ;םיטפשמה דרשמב ;תואירבה דרשמב ;)ר"הנמ( רוצייהו השכרהה להנימב ,)ל"חר(
 ועצוב המלשה תוקידב .הפיכאה תלהנימב - לארשי תרטשמבו ,)ר"עקפ( ףרועה דוקיפב -
 םיעצבמה ףגאב - ל"הצבו )דסומה( םידחוימ םידיקפתל דסומב - הלשממה שאר דרשמב
 לוהינב וקסע רשא םיבר םימרוג םע תרוקיבה תווצ שגפנ תרוקיבה ךלהמב .)ץ"מא(
 םירבשמ לוהינ םוחתב ןהו תופגמ לוהינ םוחתב ןה םיחמומ םעו ,הפגמה םע תודדומתהה
 .םוריח יבצמו
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 24 המייק 34-ה הלשממה - 34-ה הלשממב הנורוקה רבשמ תפוקתב תוטלחה תלבק
 המייק ןכ ומכ .הנורוקה רבשמ םע תודדומתהה אשונב םאולמב וא םקלחב וקסעש םינויד
 םורופב םינויד 31 םייק ם"הר ךכ לע ףסונ .םינויד העבש לבגומ רוזא תזרכהל םירשה תדעו

 תאו זאד ל"למה שאר תא בורל וללכ םיבכרהה .םירש תופתתשהב םקלח ,םינוש םיבכרהב
 הכימסה אל הלשממה יכ הלע תרוקיבב .תואירבה דרשמו רצואה דרשמ לש זאד םיל"כנמה
 'ד חפסנב טרופמכ םוריח תנוכתמב הלשממה תלעפה לע זרכוה אל יכו ,הנורוק טניבק
 לע תוטלחהה יכ הלע דוע .םוריחב הלשממה תדובע להונ :הלשממה תדובע ןונקתל
 שכר לע הטלחההו האולחתה תויזחתל תופולח תגצה ,ןוחטיבה דרשמב תועייתסה
 אלו ם"הר תושארב םינוש םימורופ תרגסמב ולבקתה 34-ה הלשממה תפוקתב םימשנמ
 .הלשממה תאילמב ונודנ

-מ הלשממה תטלחהב - 35-ה הלשממב תוטלחה תלבקו הנורוקה טניבק תמקה
 םירש 15 לש בכרהבו ם"הר תושארב )הנורוקה טניבק( םירש תדעו םקות יכ עבקנ 24.5.20

 תרגסמ" שמשת הדעווה )א( :הנורוקה טניבק ידיקפת ורדגוה הלשממה תטלחהב .םיפסונ
 )ב( ."הנורוקה רבשמב לופיטב םיקסועה םייתלשממה םימרוגה ללכ ןיב הנוילע םואית
 תוצרפתה תארקל תוכרעיהב קוסעת" הדעווה )ג( ."האיציה תייגטרטסא תא זכרת" הדעווה
 22 הנורוקה טניבק םייק 15.10.20 דעו 2020 יאמב ותמקה זאמ ."הנורוקה ףיגנ לש תרזוח
 הלשממה תטלחהב .םינויד השיש לבגומ רוזאל םירשה תדעו המייק הפוקת התואב .םינויד
 לש ותמקהל דע ,תאז חכונו ,הלשממה םשב תוטלחה לבקל הנורוקה טניבק ךמסוה אל
 ולבקתהש תוטלחהה לכל הלשממה לש רושיא שרדנ 26.7.20-ב שדחמ הנורוקה טניבק
  .וב

 ןיבש הפוקתב - ינשה האולחתה לג תפוקתב הנורוקה טניבקו הלשממה תוליעפ
 םיעצמאב וז הפוקתב הנד אל הלשממהו ,סנכתה אל הנורוקה טניבק 2.8.20-ל 3.7.20

 רפסמב רכינ לודיג לח וז הפוקתבש ףא ,ל"למה ץילמה םהילעש האולחתה םוצמצל
 רבשמ םע תודדומתהב תוידיימו תוריהמ תוטלחה תלבקב ךרוצה חכונ .השק בצמב םילוחה
 תינכות רושיא הז ללכבו ,2020 טסוגואבו ילויב טניבקה לש תוטלחה תלבקב יוהיש ,בכרומ
 רבדהו ,םייעוצקמה םימרוגה תצלמה יפ לע האולחתה תא םצמצל תלוכיב עגפ ,"רוזמרה"
 .18.9.20-ב ףסונ יצרא רגס תלטה רבדב הטלחהה לע עיפשה

 - הנורוקה רבשמ םע תודדומתהל תואירבה דרשמ לש תויביטרפואה תולוכיה
 זכרמ לוהינבו שכרה ימוחתב יביטרפוא הנעמ ןתמבו לוהינב השקתה תואירבה דרשמ
 העבראכ הנומ 2רוטקיורפה .הפגמה ינוכיס תא תיחפהל ודעונ רשא )ט"לשמ( הטילשה
 םימוחתב תואירבה דרשמ לש םיישקהש תורמלו לארשיב הנורוקה תפגמ ץורפמ םישדוח
 יונימ ,ןכ ומכ .רבשמה תליחתב תוטלחהה ילבקמ ינפל וגצוה םייביטרפוא - םיילוהינה

 
 .הקבדהה םדקמ לש תיתטיש הדרוהל איבהל התרטמש ,"לארשי ןגמ" תינכות להנמ  2

 תרוקיבה ןמ הלועה בצמה תנומת
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 תינכות שוביג םג בכעתה ךכיפל .תויוכמס תרדגהבו יונימ בתכב הוול אל רוטקיורפה
 הנעמ הנתנ 2020 ילויב תואירבה דרשמב ט"לשמ תמקה .הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל
 .תואירבה דרשמב תורסחה תויביטרפואה תולוכיהמ קלחל

 ל"למה לע לטוהש דיקפתה - הנורוקה רבשמ לוהינב הלשממל עויסב ל"למה דוקפת
 ,ל"למה תא ואיבה ,ןושארה האולחתה לג ךלהמב רבשמה םע תודדומתהה לש תובכרומהו

 ףסונ הנורוקה רבשמ לוהינל םיעגונה יביטרפוא יפוא ילעב םידיקפת עצבל ,םעפל םעפמ
 ךמסויש ידועיי יביטרפוא ףוג תלעפה ךירצמ ימואל רבשמ לוהינ .הטמ ףוגכ ודיקפת לע
 סיסב לע התשענ הנורוקה רבשמב ל"למה לש ותוליעפ .ינידמה גרדה תוטלחה שומימל
 לש ינוגראה הנבמה ןיב המילהל רשאב הניחב הכרענש ילבמ םייקה ינוגראה הנבמה
 תופטושה ויתומישמ רתי םעו הנורוקה רבשמ םע תודדומתהב ויתומישמ ןיבל ל"למה
 .ודיקפת ףקותמ תושרדנה

 "םודא תווצ" םיקהל ךרוצה ל"למב ןודנ רבשמה תליחתב - ל"למב "םודא תווצ" תמקה
 .םקוה אל הזכ תווצ ךא ,היישעהו הדובעה תוחנה תא רגתאיש )"ארבתסמ אכפיא"(

 אל הנורוקה טניבק וא הלשממה ינוידב - הלשממהו ם"הר תוטלחה שומימ לע הרקב
 םירשל רשפאל ידכ ,הלשממהו ם"הר תוטלחה רחא בקעמו הרקב לש רודס ךילה םייקתה
 טניבק וא הלשממה לש םינויד 28-מ הרשעב .םהיתוטלחה שומימב םימסח לע תעדל
 תוטלחה לש םושיי ןפואל תוסחייתה גיצה ל"למה 8.11.20-ל 8.3.20 ןיבש הפוקתב הנורוקה
 הנורוקה טניבקל וא הלשממה תאילמל ל"למה גיצה אל םירחאה םינוידה 18-ב ;תומדוק
 .םהיתוטלחה םושיי יבגל בצמה תנומת תא

 ,ותיא תודדומתההו ןושארה האולחתה לג םותב - רבשמה לוהינב םיחקל תקפה ךילהת
 םיחקלה תגצה םשל רבשמה לוהינ אשונב ינללוכ םיחקל תקפה ךילהת םילשה אל ל"למה
 םיחקל תקפה ןויד ומייק אל הנורוקה טניבק וא הלשממה ,ןכ ומכ .תוטלחהה ילבקמל
 אל תרוקיבה םויס דעומב .ינשה האולחתה לגל ןושארה האולחתה לג ןיבש הפוקתב
 םיחקל תקפה המלשוה אל הז ללכבו תימואלה המרב םיחקל תקפה לש ךילהת םלשוה
 .תואירבה דרשמו ל"למה לש

 2020 ינויל דע :ןושארה האולחתה לגב - רבשמה לוהינב סוחיי שיחרת לע תוססבתה
 הנורוקה רבשמ לש תובחרנ תועפשהב ,רתיה ןיב ,קסועה סוחיי שיחרתב הנד אל הלשממה
 האולחתה תיזחת תא לביק זאד ם"הר ןכ ומכ .החוורו ךוניח ,הלכלכ יטביהב קשמה לע
 םילדבהה ףא לע ,תונושה תופולחה הלשממל וגצוהש ילב תואירבה דרשמ לש הרימחמה
 תואירבה דרשמ תיזחתל ל"חר תיזחת ןיב לדבהה ןהיניבו תונושה תויזחתה ןיב םירכינה
 לעו הלשממה ידרשמ תוכרעיה לע ,רחבנה שיחרתה לע הטלחהה לש העפשההו

 תא ועבק הלשממהו הנורוקה טניבקש רחאל :ינשה האולחתה לגב .קשמה תולהנתה
 לע וחנה םה ,ינשה האולחתה לג תארקל הדובע תחנה שמשתש האולחתה תיזחת
 םיפסונ םימוחת לע תורזגנה תויועמשמה תא ונחבש ילב ,דבלב תואירבה תכרעמ תוכרעיה
 ךרעיהל םינושה םידרשמה תא וחנהש ילבו ,תוברתו הרובחת ,הלכלכ ,הקוסעת ,ךוניח ןוגכ
 ןושארה האולחתה לגב האולחתל התייהש תרכינה העפשהה תורמל תאז לכ .ךכל םאתהב
 .קשמהו ךוניחה תכרעמ לע שגדב ,םימוחתה ללכ לע
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 האולחתה לגל תוכרעיההו ןושארה האולחתה לגמ האיצי תייגטרטסא תעיבק
 ,תאז םע .םיחמומה יתווצ תוצלמה לע ךמתסהב רגסהמ האיצי תינכות ןיכה ל"למה - ינשה
 תליחת דעו לירפא עצמאמ ןושארה רגסה ןמ האיציל םינושארה םידעצה יכ הלע תרוקיבב
 םידעי העבקש ילבו ,רגסהמ האיציל ל"למה תינכותב הנד הלשממהש ילב ושמומ 2020 יאמ
 4.5.20-ב הלשממה הנדשמ .האולחתה תוטשפתה לע תולקהה תעפשה תניחבל םידדמו

 ןמ האיציל םיבייחמה םיאנתה לש םמויק תא הנחב אל איה ,רגסהמ האיציה תייגטרטסאב
 .הקבדה תרשרש תעיטקל יביטקפא ןונגנמ שומימ םהבו ,ל"למה תינכותב ורדגוהש רגסה
 לש ןמז ירעפ לע רמש אל רגסה ןמ האיציל הלשממה הרשיאש הוותמה ,ךכ לע ףסונ

 2020 ינויו יאמ ךלהמב יכ הלע דוע .םיחמומה תצלמהל דוגינב ,תולקהה ידעצ ןיב םייעובש
 אלל ,רתוי ףא ריהמ בצקב תולקה שומימ הרשיאו העבקש הוותמה תא התניש הלשממה
 ידעצ רשאל הכישמה איה יכו ,האולחתה תוטשפתה לע הלא םידעצ לש תועפשהה תניחב
 תורונ" שולש ךותמ םייתש לש ףסה יכרעל רבעמ לא האולחתה תורבגתה רחאל םג תולקה
 .ועבקנש "הרהזאה

 ,2020 רבמצד ףוס תארקל דעו 2020 יאמ תליחתמ - ל"וחמ ץראל םיסנכנב לופיטה
 שדוחב םילוח 16,000-כמ לארשיב האולחתה רועיש יבקע ןפואב לדג הבש הפוקת
 םיסנכנה רפסמב לודיג לח ןכו המויסב םילוח 338,000-כל דעו הרומאה הפוקתה תליחתב
 אל ,המויסב שדוחל 101,000-כל דעו הפוקתה תליחתב שדוחל םיסנכנ 9,700-כמ ץראל
 דרשמ תדמע תא ונחב אל הנורוקה טניבק וא הלשממה .תוינולמב דודיב תבוח העבקנ
 לש הייהשל תופסונ תופולח תניחבל וא ל"וחמ םיסנכנל תוקידב בולישל עגונב תואירבה

 ל"וחמ םיסנכנה לע רתוי םיקודה חוקיפו הרקב אללש הנבהה ףא לע ,תוינולמב םימי 14
 הנכסב הרכהה ףא לע ,ןכ ומכ .לארשיל שדח האולחת לג לש "אובי" עונמל השק היהי

 ,ןוסיחה עצבמ תא הנכסב דימעהל םילולעה לארשיל ףיגנה לש םיטנאירו תסינכ לש
 ורשפיא ותסינכ תמילבל 2020 רבמטפסב ילגנאה טנאירווה לע עדונ זאמ וטקננש תולועפה
 תניחבמ ןה ליעי אוה יכ אצמנ אלש דודיב ,יתיב דודיבל ל"וחמ םיסנכנהמ 98%-כ לש רבעמ
 םיסנכנב לופיטה יכ הלע תרוקיבב .הפיכאה תולועפ תניחבמ ןהו םידדובמה לש תויצה
 ךותמ 531,000-כ( םיסנכנהמ 96%-כ תיינפה לש דחא ןורתפ לע ססבתה ג"בתנמ ל"וחמ
 חכוה רבדהו ,2021 ראורבפל 2020 לירפא ןיבש הפוקתב יתיב דודיבל )םיסנכנ 551,000-כ
 .ליעי אלכ

 תנוכתמב לועפל לחה תויגולוימדיפאה תוריקחה ךרעמ - תויגולוימדיפא תוריקח ךרעמ
 םישדוח העשתכ ,2020 רבמבונ תליחתב "ןולא תדקפמ" תא םיקה ל"הצש רחאל האלמ
 דוע הנתינ רשא ,ותמקהל ם"הר תייחנה רחאל הנש יצחו הנורוקה רבשמ ץורפ רחאל
 .ןושארה רגסהמ האיציה תליחתב
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 תידועיי םירש תדעו תמקה לע הלשממה הטילחהש תעב ,םוריח וא רבשמ תותעב יכ ץלמומ
 םשכ ,םירשה תדעוול תויוכמס תונקהל תורשפאה תא ןחבת איה ,םידיקפת םילטומ הילע
 .2020 ילויב הנורוקה טניבקל תויוכמס התנקה ותרגסמבש ,הז רבשמ לוהינ תעב הגהנש

 ,רבשמה לוהינב םיברועמה םימרוגה לכ ףותישב הפיקמ הניחב ךורעי ל"למה יכ ץלמומ
 טביהל הנעמ ןתית רשא הנוכנה הפולחה לע עיבצהל ידכ ,תואירבה דרשמ םשארבו

 ינפל ועבקנש יפכ הפגמב לופיטל תויחכונה תומרונה תניחב תא הז ללכבו ,יביטרפואה
 עוריא לש בחרנ הכ ףקיהב לופיטל םידחוימה םיכרצל המאתהבו הנורוקה רבשמ ץורפ
 רשאב ,ל"למה תניחב יאצממל םאתהב ,ןויד םייקת הלשממה יכ ץלמומ דוע .דיתעב המוד
 .הפגמ גוסמ רבשמ לש יביטרפוא לוהינל תונושה תופולחל

 םימרוגה ללכ יחקל ובלושי םהבו םיחקלה תקפה יכילהת תמלשהל לעפי ל"למה יכ ץלמומ
 ,םיחקלה תקפה ןיינעב ןויד ומייקי הנורוקה טניבק וא הלשממה יכ ץלמומ דוע .םייטנוולרה
 ,םיאבה האולחתה ילג תארקל תוכרעיהה רופיש ךרוצל תאז ,האולחתה לג םויס םע טרפבו

  .ושחרתי ןכא הלא םא

 םיטביהה לולכמל תוסחייתה לולכי הלשממה ץמאתש סוחיי שיחרת יכ ץלמומ 
  .םייטנוולרה הלשממה ידרשמ ללכ תוכרעיה לע םהיתועפשה תוברל ,םייתכרעמה

 םינפה ןוחטיבל דרשמה ,ןוחטיבה דרשמ ,תואירבה דרשמ ףותישב ,ל"למה יכ ץלמומ
 שבגיו הכ דע ל"וחמ םיסנכנב לופיטה אשונב האלמ םיחקל תקפה עצבי הרובחתה דרשמו

 :הלא םיאשונב רתיה ןיב ,תונוש תופולח תליקש תוברל ,וז היגוסב לופיטל תללוכ העצה
 דודיב יבח לע דודיבה תבוח לש תיביטקפא הפיכא ,ץראבו ל"וחב םיסנכנל תוקידב עוציב
 תובכרומ חכונ .םתיבב דודיבל הפועתה למנמ םיסנכנה לש הרובחתה יכרוצל הנעמו יתיב
 ונחבי הלשממהו הנורוקה טניבק יכ ץלמומ ,ל"וחמ ףיגנה תרידח תעינמ םע תודדומתהה
 ללוכה הנעמ ןתינ יכ ואדוויו הנממ םיאצויהו ץראל םיסנכנה תייגוס תא יתיע ןפואב
 םידעצ ןיב ןוזיא ךות חווט תכורא הייארב םישרדנה םימילשמה םידעצה לכל תוסחייתה
  .טרפה תויוכז לע הרימשה ןיבו ףיגנה תוטשפתהל ןוכיסה תתחפהל

 תוכשמתה חכונל ל"למה לש ינוגראה הנבמה תא ונחבי ל"למהו ם"הר דרשמ יכ ץלמומ 
  .ויתומישמ רתילו רבשמה םע תודדומתהל תועגונה תוידועייה ויתומישמל בל םישב רבשמה

 

  

 תרוקיבה תוצלמה ירקיע
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 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע

  

 2020 ץרמ ןיב םינסחתמה רפסמו השק בצמב םילוחה רפסמ
 2021 טסוגואל
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 דוביעב ,תתשרמב ומסרופש הריגההו ןיסולכואה תושר בולישב Data.gov תתשרמה רתאמ םינותנ יפ לע
 .הנידמה רקבמ דרשמ

 .)חודה ףוגב טוריפ ואר( םיגירח םירקמ טעמל ,דודיב תבוח העבקנ 7.5.20 ןיבו 12.4.20 ןיבש הפוקתב *

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 2020 ץרמ ןיב ג״בתנמ לארשיל םיסכנהו הנורוקה ילוח ףקיה
 2021 ראורבפל
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 םוכיס
 לע ןהו רוביצה תואירב לע ןה ויתועפשהבו ופקיהב גירחה ימלוע רבשמל המרג הנורוקה תפגמ
 ,םייופצ אל םירבשמ דוחייב ,םירבשמ לוהינ .לארשי תנידמ יבשות לש יתרבחהו ילכלכה בצמה
 ףא לע יכ אצמנ תרוקיבב .תואדו-יאו ץחל יאנתב תולועפ לש ריהמ עוציבו תוטלחה תלבק בייחמ
 םינוכיסה רבדב םלועב הנורוקה ףיגנ תוצרפתה םע לארשי תלשממ לש הריהמה הנבהה
 תוטלחה תלבק יכילהתב םייוקיל ואצמנ ,הנכסה םוצמצל תולועפ תטיקנב ךרוצהו ךכמ םיעבונה
 הלשממב הנורוקה רבשמ תפוקתב תוטלחה תלבק :הלא םיאשונב רתיה ןיב ,לעופל ןתאצוהו

 טניבקו הלשממה תוליעפ ,35-ה הלשממב תוטלחה תלבקו הנורוקה טניבק תמקה ,34-ה
 תודדומתהל תואירבה דרשמ לש תויביטרפואה ויתולוכי ,ינשה האולחתה לג תפוקתב הנורוקה
 תוטלחהה שומימ לע הרקבב ,רבשמה לוהינב הלשממל עויסב ל"למה לש ודוקפת ,רבשמה םע
 האולחתה לגמ האיצי תייגטרטסא תעיבק ,סוחיי שיחרת לע תוססבתה ,רבשמב םיחקל תקפהבו

 תוריקחה ךרעמ תמקהו ל"וחמ ץראל םיסנכנב לופיטה ,ינשה האולחתה לגל תוכרעיהו ןושארה
 רפסמ לש יתועמשמ םוצמצל םרת לארשיב הייסולכואה ןוסיח ,2021 יאמל ןוכנ .תויגולוימדיפאה
 דקופ יעיבר האולחת לג ,2021 טסוגואל ןוכנ ,תאז םע .הנורוקה ףיגנמ םישקה םילוחהו םיקבדנה
 םהבו עוצקמה ימרוגו הלשממה ירש ,ם"הרש תובישחה תקזחתמ ,ךכשמו לארשי תנידמ תא
 ולעפי ,םייטנוולרה הלשממה ידרשמ רתיו ןוחטיבה דרשמ ,תואירבה דרשמ ,ם"הר דרשמ ,ל"למה
 יכילהת בויט ךרוצל תאז ,תוולנה תוצלמהה ץומיא תא ונחביו הז חודב םיטרופמה םייוקילה ןוקיתל
 המרב תידיתע תודדומתה םע ןכו ,הנורוקה רבשמ ךשמה םע תודדומתה תעב תוטלחהה תלבק
 .וילא תוכרעיהה רופיש םשלו המוד לדוג רדסב רבשמ םע תימואלה




