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 תיללכ בצמ תריקס
 תיברעמה הדגב COVID-19: 271־ב וקבדנש םישנאכ םיניטסלפ 284 לוכה ךסב שובכה יניטסלפה חטשב ותמוא לירפאב 14־ל דע
 תמ לירפאב 10־ב .ומילחה םיתמואמה םיקבדנה ללכ ךותמ 58 .הזע תעוצרב 13־ו )תיחרזמה םילשורימ םיניטסלפ ללוכ אל(
 חטשב םיתמואמ םיקבדנ לש ינכדעה ןיינמה .תיברעמה הדגב םהינש ,םיינשל םיתמה ןיינמ תא איבמ ותומו ,55 ןב רבג
 רדעיה .תלבגומ הקידב תלוכי ףקשמ הז ןותנש ןכתיי ךא ,הזעב דחוימב ,תורחא תונידמל תיסחי ךומנ רתונ שובכה יניטסלפה
 םניאו יניטסלפה תואירבה דרשמ לופיטב םניא םהש ןוויכ ,ךלוהו רבוג ששח ררועמ תיחרזמה םילשוריב םיקבדנל סחיב עדימ
 .תוילארשיה תויושרה ינותנב םיחלופמ

 ,םיימואלניב םימרוגו תוילארשיה תויושרה םע םואיתב הפגמה תוצרפתה תא ליכהל םיצמאמה תא הליבומ ןיטסלפ תלשממ
 .יאמב 4 דע ןכמ רחאל ךראוה ופקותו ,םוריח בצמ לע ןיטסלפ תלשממ הזירכה סרמ תליחתב .ימלועה תואירבה ןוגרא רקיעב

 תיניטסלפה תואירבה תכרעמ לש התלוכיב עוגפל םיכישממ ,הזע תעוצרב דחוימב ,בר ןמז הז םימייקה םייטירק םירסוחו םיישק
 רסוח םייק ,םידקת רסח ימלוע שוקיב לשב ,וישכעל ןוכנ .לופיט םיבייחמה םירקמה רפסמב יופצה לודיגה םע דדומתהל
 חטשה יבחרב םילוח יתב .COVID-19 יוליגל תוקידב תכירעל הקפסאו ישיא הנגה דויצ תוכרע תוברל ,רתויב םישורדה םיטירפב
 ,חיפר רבעמ ךרד ,הזעל יופצה םבוש .ץרמנ לופיטל תודיחיב םיחמומ לגס ישנאב רוסחמ םע םג םידדומתמ שובכה יניטסלפה
 .הזעב דודיבה ינקתמ לעו הקידבה תלוכי לע ףסונ לוע ליטי התע דע םירצממ רוזחל וחילצה אלש םיניטסלפ 4,000 דע לש

 םיעיגפהו םישלחה םיניטסלפה לע רפסה יתב תריגסלו תרבוגה הלטבאל ,העונתה תולבגהל ועדונש תוילילשה תוכלשהה
 םישנב תעגופה ,החפשמב תומילאב היילע לע םיעיבצמ םיתוריש יקפסמ םיחוויד .ךלוהו לדג ששח ןה ףא תוררועמ רתויב
 ועקש שובכה יניטסלפה חטשה יבחרב תוחפשמ ףלא 35 תוחפל ,יתרבח חותיפל יניטסלפה דרשמה תכרעהל .תודליו םידליבו

 ינפמ אוה םג ריהזה ,בונדלמ יאלוקינ ,ם״ואה םעטמ דחוימה םאתמה .הסנכה רוקמ ןדבוא לשב ינועב םינורחאה תועובשב
 ,רחסממ תוסנכההש הדבועה רואל ,הליחתכלמ תשלחומה ,תיניטסלפה הלכלכה לע רבשמה לש תוילכלכ־ויצוסה תוכלשהה
 .םיימואלניב םימרות דצמ תיביסמ הכימתל ארקו רזחו ,תונורחאה הנשה םירשעב רתויב הכומנה המרל ודרי תורבעהו תוריית

 

 תיברעמה הדגה
 דודיב יזכרמ 16 תיברעמה הדגה יבחרב םימייק וישכעל ןוכנ .ףקותב ורתונ יתרבח קוחיר יעצמאו תורומח העונת תולבגה
 םיזכרמ םימקומ ,ןכ ומכ .COVID-19 םע םישנא םיהוש םהבש םיימשר אל םייאופר םינקתמו דודיב ינקתמ 14־ו םיימשר
 ןכו ,הקידב תוכרעב תוברל ,םייאופר הקפסאבו דויצב ףירח רוסחמ לע וחוויד תויושרה .םיטילפ תונחמב הליהק־יססובמ
 .םינמוימ לגס ישנאב
 ותחפ ,ףיגנה תצפהל הוולנה ןוכיסה המעו ,לארשיב םיקסעומה םיניטסלפ םידבוע יפלא תורשע לש םתרזחל סחיב תוששחה
 םתרזחב לפטל הרטמב ,תוילארשי תויושרה םע ךשמתמ הלועפ ףותיש לע עידוה יניטסלפה הלשממה שארש רחאל טעמ
 רחאל ,חספה גח ךלהמב לארשיב וראשנ םבור .םנוחטיבו םתואירב תא חיטביש דודמו םאותמ ןפואב םידבועה לש
 םהמ ימ לש םושירו בקעמ ולהינ תויניטסלפה תויושרה .ףקותב םהלש הדובעה ירתיה תא וריתוה תוילארשיה תויושרהש
 תא ףוכאל ישוקל סחיב תוששחה םניעב ורתונ ,תאז םע .יתיב דודיב עצבל דציכ תוארוהו יתואירב עדימ םהל וקפיסו ,ורזחש

 .הדרפהה רדגב תוצרפ ךרד לארשימ ורזחש םישרומ אל םידבוע לע םירחא םיעצמאו יתיבה הבוחה דודיב ימי 14

 הרתונ תיברעמה הדגב םירחא םירוזאמ לארשיבו תיחרזמה םילשוריב םילוח יתבב לופיטל ונפוהש םילפוטמ לש םתשיג
 הלש םינקתמה תשש לכ יכ העידוה תיחרזמה םילשוריב םילוחה יתב תשר .םייגולוקנוא םילפוטמו םוריח ירקמל תלבגומ
 COVID-19 ילפוטמל וצקוה ףזו׳ג טנסו דסאקומ םילוחה יתבב – ינילק לופיטל וקקדזיש COVID-19 םע םישנא טולקל םיננוכתמ
 ןומימ־תתמ לובסל םיכישממ םילוחה יתב .ידועיסו יאופר לגסב תשרב ךומתל םינכומ םילוחה יתב רתיו ,תוטימ םישימח
 ןומימ יכרוצב לפטל עייסל ידכ יפוריאה דוחיאהמ הלבקתה וריא ןוילימ 95 לש המורת :לופיטו תופורת ןתמב עגופה ,ינורכ
 .םיפוחד

 רובע ףיגנה יוליגל הקידב יזכרמו תואפרמ חותפל תוילארשיה תויושרה ובייחתה לירפאב 14־ל ןוכנ ,ץ״גבל הריתע לע הנעמב
 .ףלא 150־ב ךרעומ םרפסמ .הדרפהה רדגל רבעמ םירגש תיחרזמה םילשורימ םיניטסלפ

 םינבמ לש םתסירה הכשמנ לבא ,םיסלכואמה םיתבה סרה תא ללככ תוילארשיה תויושרה ואיפקה רבשמה תליחת זאמ
 לטומה חתמל הפיסוה איהו ,תחא הסירה תירקת הדעות תרקסנה הפוקתה ךלהמב .םתסיפתו םיתורישלו היחמל םישמשמה
 וררועש תוירקת ןכו ,םילחנתמ תופקתמב היילע םג הלח םימדוקה תועובשב ,ףסונב .הליחתכלמ תועיגפו תושלח תוליהק לע
 .םילארשי םילייח םישועש חוכב זרפומ שומיש רבדב ששח

 הזע תעוצר
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 לשב לארשיב וא תיברעמה הדגב וחנעופ ןקלחש תוקידב ,ףיגנה רותיאל םדא ינב 2,106 קר הזעב וקדבנ לירפאב 13־ל ןוכנ
 הקידב תוכרע תיינקל תפסונ הכימתל תושקבב תונפל תוכישממ הזעב תואירבה תויושר .הזעב תיתדבעמ תולוכי רדעיה
 דודיב ירתא 18־ב דודיבב םיהושה םדאה ינב רפסמ .וקדבייש רחאל קר דודיבמ ררחתשהל ולכויש םישנא שיש ןוויכ ,תופסונ
 םניאש םיחותינה לכ .הבוחה דודיב ימי 21 םויס םע ,623־ל חנצ ,תונולמו רפס יתב ,םייאופר םינקתמ תוברל ,םיליעפ םיידועיי
 .דבלב םיינויח םיתוריש םיקפסמה םיזכרמ 14־ל לבגומ ינושארה יאופרה לופיטהו ואפקוה םוריח יחותינ

 זרא רבעמ .רתויב תלבגומ הרתונ ,םירצמו לארשי םע ,םיעסונה ירבעמ ינש ךרד ןוציחה םלועל הזעמ םיניטסלפ לש םתשיג
 רתוי דוע תמצמוצמ תנוכתמב לעופו ,םירתיהה ילעב תיברמ ינפב סרמב 12 זאמ ןמזה בורב רוגס היה לארשי תטילשבש
 תויושרה .םייגולוקנוא םילפוטמלו םוריח ירקמל הלבגוה םילפוטמ תאיצי ,תיברעמה הדגב ומכ .חספה תשפוח ךלהמב
 .ךליאו סרמב 15־מ חיפר רבעמ ךרד םירצמל האיציה תא ורצע תוירצמה

 ושקיב סאמח תויושר ,לירפאב 16 דע 13־מ םימי העבראל חתפיהל רומאה ,חיפר רבעמ ךרד הזעל הסינכב רומאה לכב
 דרשמה ירבדל .םבוש םע םדודיבל ןנוכתהל ולכויש ידכ ,טנרטניא רתא תועצמאב םשריהל םירצמב תעכ םיהושה םיניטסלפמ
 לירפאב 13־ב .תומידק ולביק םהב רתויב םיעיגפהו םישלחהו ,ומשרנ רבכ םדא ינב 4,000־מ רתוי ,הזעב יתרבח חותיפל
 םישנא תוהזל ידכ יאופר לגס ישנא וחלשנ רבעמל .םיפסונ תואמ וב רובעל םייופצ םיאבה םימיבו ,םדא ינב 127 רבעמב ורבע
־היקרוט תודידיל םילוחה תיבב .עקר תולחמב םיקולל םירומשה םידחוימ םינקתמל םריבעהלו תויאופר תויעבמ םילבוסה
 .דודיב יכרוצל םהיוולמו םייאופר םילפוטמ תטילקל תוטימ 320 ,הזע ריעב רבכמ אל חתפנש ,ןיטסלפ

 םולש םרכ רבעמ ךרד )"םיישומיש־וד"( םילבגומ םיטירפ תסנכה תוברל ,ליגרכ הכשמנ םירצמו לארשימ תורוחס תועונת
 זרזל העיצה לארשי תלשממ .תמצמוצמ תנוכתמב חספה תשפוח ףוס דע לועפל ךישמהל יופצ הז רבעמ .לארשי תטילשבש
 .COVID-19־ל הנעמה לש רשקהב םישורדה םיטירפל םירושיא ןתמ

 

 ןומימ סוטטס – תיתונכוס־ןיבה הנעמה תינכות
 ךסב .COVID-19־ל תיתונכוס־ןיבה הנעמה תינכותל תופסונ תומורת לע תועדוה ולבקתה אל תרקסנה הפוקתה ךלהמב
 ןוילימ 34.7( הלש תללוכה תולעהמ 81.5% הווהמה םוכס ,רלוד ןוילימ 28־כ המושייל וסיוג סרמב 27־ב התקשה זאמ ,לוכה
 ללוכה םוכסהמ תיצחממ רתוי תווהמה ,תואירב יניינעל המישמה חוכ ידי לע ועצוהש תויוברעתההמ 90%־מ רתוי 1.)רלוד
 .ונמומ רבכ ,שקובמה
 תויוברעתה רובע ןכל םדוק חטבוה וא הצקוהש ןומימ לש דועיי יוניש השעמל וויה התע דע ולבקתהש תומורתהמ תיצחמכ
 5.16־ו )ECHO – תיחרזא הנגהלו ירטינמוה עויסל הקלחמה( יפוריאה דוחיאהמ רלוד ןוילימ 7.76 טעמכ תוברל ,תורחא
 םיבאשמה לכ תא תוללוכ ןלהלש ןומימה תואלבט יכ ןייצל שי .שובכה יניטסלפה חטשל תירטינמוהה ןרקהמ רלוד ןוילימ
 .תיתונכוס־ןיבה הנעמה תינכותל רבעמש תויוליעפ רובע תוברל ,COVID-19 רבשמל הנעמב וסיוגש
 תפסונ הרבעה עונמל הלשממה יצמאמב הכימת םה םייזכרמה הידעי .התקשה דעוממ םוי 90 ינפ לע םושייל הדעונ תינכותה
 לש רתויב תושקה היתוכלשה לש ןותימו ;םהיתוחפשמלו םילפוטמל תואנ לופיט ןתמ ;שובכה יניטסלפה חטשב ףיגנה לש
 .הפגמה
 רואל תאזו ,רתויב תועיגפהו תושלחה תוליהקב דקמתתש ךכ ןוכדע תיתונכוס־ןיבה הנעמה תינכות תרבוע הלא םימיב
 םילוחה יתב תשרבו דודיבה יזכרמב הכימת לע ףסונבו ,היביכרמ תיברמ לע תילכלכה תוליעפה תכשוממה האפקהה
 .תיחרזמה םילשוריב

 

 

 
 

 .רתוי הובג ןומימ רועיש לע תועטב חווד ןכ לעו ,וז תינכותל תומורתה תחאמ קלח תועטב ךיוש םדוק ךמסמב 1
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 המישמ חוכ יפ לע תיתונכוס־ןיבה הנעמה תינכותל לבקתהש ןומימ
 %־ב ןומימה רועיש םירלודב לבקתהש םוכס םירלודב שקובמ םוכס המישמ חוכ
 91.1 17,732,000 19,468,000 תואירב
 67.8 373,000 550,000 הנגה
 56.8 3,285,000 5,785,000 הנייגיהו האורבת ,םימ
 100.2 3,448,500 3,440,000 הסחמ
 58.3 660,000 1,132,000 ךוניח
 64.5 2,771,500 4,300,000 יתנוזת ןוחטיב
 81.5 28,270,000 34,675,000 לוכה ךס
 
 םרות יפ לע תיתונכוס־ןיבה הנעמה תינכות רובע לבקתהש ןומימ

 המורתה גוס םירלודב םוכס םרות
 השדח 9,000,000 תייווכ
 השדח 2,810,000 הדנק

Wait Cannot Education 250,000 השדח 
 השדח 1,000,000 שובכה יניטסלפה חטשל תירטינמוהה ןרקה
 השדח DFID( 500,000( ימואלניב חותיפל תיטירבה הקלחמה
 השדח 138,000 דנלריא
 השדח 120,000  ימלועה תואירבה ןוגרא הטמ
 השדח 300,000 תיזכרמה םוריחה הנעמ ןרק
 שדחמ הדעוי ECHO( 7,760,000( יפוריאה דוחיאה לש תיחרזא הנגהלו ירטינמוה עויסל הקלחמה
 שדחמ הדעוי 5,160,000 שובכה יניטסלפה חטשל תירטינמוהה ןרקה

Wait Cannot Education 310,000 שדחמ הדעוי 
  DFID( 500,000( ימואלניב חותיפל תיטירבה הקלחמה
 שדחמ הדעוי 367,000 ףסינוי

 שדחמ הדעוי 60,000 םפסקוא

 

 םואית
 תוחוכ לש םואיתה תצובק ןכו ,בשותה/ירטינמוהה םאתמה תגהנהב ,COVID-19 יניינעל יתונכוס־ןיבה המישמה חוכ
 םאתמה ,ףסונב .תיתונכוס־ןיבה הנעמה תינכות לש םושייה רחא בוקעל ידכ תורידס תובישי םייקל םיכישממ המישמה
 חותיפ ידבועו ירטינמוה לגס ישנאל תושורדה תוינויח תועיסנ רבדב תויניטסלפה תויושרה תא עדיימ בשותה/ירטינמוהה
 .ןכל םדוק וצמואש םייטרדנטסה הלועפה ילהנ לכ תא םשיימ תעב הבו ,תורבגומ העונתה תולבגה הבש ,וז הפוקת ךלהמב
 .לגס ישנא לש החוטב העונת חיטבהל ידכ תוילארשיה תויושרה םע םואית םג םייקתמ ךרוצה הרקמב
 לש תוינידמ םודיק יניינעל הדובעה תצובק תכימתב ,ימלועה תואירבה ןוגראו ףסינוי ,תיתונכוס־ןיבה הנעמה תינכותמ קלחכ
 לש םתכימתב .הליהק תוברועמו םינוכיס תרושקת תינכות םימשיימ ,ם״ואה לש תרושקתה תצובקו עויסה יפוג לש גגה ןוגרא
 ,םייתלשממ אל םיימואלניב םינוגראו םייתלשממ אל םינוגרא ,תואירב יניינעל המישמה חוכל םיפתוש םינוגרא םירשעמ רתוי

 תוליהקלו םדא ינב יפלא תורשעל ועיגהש םירסמ תויתרבחה תותשרבו םינוש םיצורעב תופיצרב יעיברה עובשה הז וצפוה
 .שובכה יניטסלפה חטשה יבחרב תועיגפו תושלח

 ןוזמה תינכות ,ףסונב .םייאופר דויצו הקפסא תשיכר לש זוכירהו םואיתה יצמאמ תא גיהנהל םג ומצע לע לביק ףסינוי ןגרא
 ידכ ,תויזכרמ הקפסא תורשרש ןתמב םיירטינמוה םיפתוש םינוגראב הכימתל תיטסיגול הדובע תצובק המיקה תימלועה
 ןוירוג ןב הפועתה למנ ךרד םיבו ריוואב ונתניי םייטסיגולה םיתורישה .תיריחמתה תוליעיה תא לידגהלו תויוליפכ םצמצל
 .דודשא למנו

 םיללוכה םיצמאמ ,COVID-19 לע הבוגתב לארשי ןיבל תיניטסלפה הלשממה ןיב םיקודהה הלועפה ףותיש יצמאמ םיכשמנ
 1,000 ,תופפכ 2,000 ,הקידב תוכרע 2,850 הזע תעוצרלו תיברעמה הדגל וחלש תוילארשיה תויושרה .תירמוח הכימת
 ןב הפועתה למנ ךרד הקידב תוכרע 10,000 לש ןתסנכה תא ומאיתו ,ןגמ תופילח 200־ו יוטיח ירמוח רטיל 100 ,תוכסמ
 .ןוירוג
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 המישמ חוכ יפ לע תולבגמו םינעמ ,םיכרצ
 )המישמ חוכ יפ לע תויוליעפ לש תטרופמ המישרל אלמה חודה תא ואר(

 תואירב 
 תיללכ הריקס – םיכרצ

 :ורתונ תואירב יניינעל המישמה חוכ לש תוירקיעה תויומידקה

 תלוכי תבחרה אוה הז םוחתב יטירקה ךרוצהשכ ,םתוא דדובלו םהירחא בוקעל ,םיקבדנ תוהזל תלוכיה תרבגה •
 ;םיקבדנ לש םדקומ רותיאל תודבעמ לש הקידבה

 ;ףסונ ישיא הנגה דויצ ןתמו הרשכה תועצמאב האופר ידבוע לע הנגה •
 ;COVID-19־ב וקבדנש םישנאב לופיטה לש תואנ לוהינ תחטבה •
 .תוקבדיה תעינמל םיעצמאלו COVID-19 לש םינוכיסל תועדומה תאלעה •

 תויוליעפה ףקיה תבחרהב ,הזעבו תיברעמה הדגב דודיבה יזכרמב הכימתב ךלוהל לדג ךרוצ םייק הלא תויומידקמ קלחכ
 יתוריש רומישב םייתלשממ אל םיימוקמ םינוגראו תיחרזאה הרבח ינוגרא לש תוברועמה תרבגהבו ,תיחרזמה םילשוריב
 .םיינויח האופר
 תיללכ הריקס – הנעמ

 תוצרפתהל ימוחת־ברו ףיקמ הנעמ לש קוזיחל ביוחמ רתונ ,וב םיפיקשמהו םירבחה תוברל ,תואירב יניינעל המישמה חוכ
COVID-19, ךומתל תונווכמ ךכל תורושקה תויוליעפה לכ .םייח־ליצמ עויס תשגהבו תוינכות לש יכרע ןתמב ךישממ תעב הבו 

 .רבשמל הנעמה תא ליבומה ,תואירבה דרשמ תגהנהב תויניטסלפה תויושרה תוטקונש םיעצמאב

 הצפה עונמלו הנעמ הל תתל ,תיוושכעה COVID-19 תוצרפתה תא רתאל תואירבה דרשמ לש ותלוכי תא וקזיח תויוברעתהה
 ועקשוה ןכ .הלא תויוברעתהמ ילרגטניא קלח ןה תיתרבח־וכיספ הכימתו שפנה תואירב םוחתב תויוליעפ .ףיגנה לש תפסונ
 .תויושרה תדובע םע םינוש םיפתוש םינוגרא לש םתדובע לש בולישו םואיתב םיצמאמ

 תואירב םוחתב רתויב תויביטקפאה תויוברעתהב הכימתל שדחמ םילעותמ םיבאשמ ,ףיגנה לע עדי רתוי רבצנש לככ
 .רתויב םיעיגפהו םישלחה לע שגדב ,רוביצה
 םיצוליאו םירגתא ,םירעפ

 הדגב .םייתועמשמ םיילועפת םיצוליא ורצי דודיבל וסנכנש יאופר לגס ישנא לש ךלהו לדג רפסמו תורבגומ העונת תולבגה
 )PMRS( יאופר דעסל תיניטסלפה תורדתסההו MAP-UK ןוגראש תודיינ תואפרמ יתש לש םיתורישה וקספוה תיברעמה
 אלל םיאפור" ןוגרא ,הזעב .האופרל םיחמומ לש תינלופ תחלשמ חטשב ביצהל היה ןתינ אלו ,וחיריבו םחל תיבב וליעפה
 תואפרמה 22־ו ,)סיטילאימואטסוא( םצעב םימוהיזב לופיטה זכרמב תוריש תתל קיספה )MSF-France( "תפרצ – תולובג

 תינויח הקפסא תסנכה לע תוילארשיה תויושרה וליטהש תולבגהה ,ךכ לע ףסונב .ןהיתוריש תא םצמצל וצלאנ א״רנוא לש
 ליעי לוהינל יחרכה הזכ דקומ .הזעב יזכרמ םיסנלובמא דקומ לש המקהב ךומתל ימלועה תואירבה ןוגרא יצמאמ תא ובכיע
 .COVID-19־ל הנעמה לש

 לש תואלמ תוכרע ףלא 800 :םיללוכ שובכה יניטסלפה חטשה יבחרב תלוכיו הקפסא לש םיחנומב רתויב םיפוחדה םירעפה
 םיטנגאיר 114 ;המשנה תונוכמ םע ץרמנ לופיט תוטימ COVID-19; 200 יוהיזל הקידב תוכרע ףלא 20 ;ישיא הנגה דויצ
 תופורת לש םיגוס 50־ו ;)הפנ לכל דחא( ריהמ הנעמ יתווצ 15 ;םילוח יתבב תויחאו םיחא 2,000־ו םיאפור 600 ;תודבעמל
 .םיימעפ־דח םיטירפ יגוס 16־ו תוינויח
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 הנגה 
 תיללכ הריקס – םיכרצ

 ךרוצל ,םישדח דודיב ירתאב ןושאר וק לגס ישנאל התואנ הרשכה ןתמב ףוחד ךרוצ םייק שובכה יניטסלפה חטשה יבחרב
 וחתפנש םיימשר אל דודיב ירתאב .לופיטל םתיינפהו תודליו םידלי לע הנגהו רדגמ־תססובמ תומילא ירקמ לש רותיא
 קיניהל ולכוי םישנש םיבחרמ ,םידליל יאנפ יבחרמ םהב ןיא ןכו ,תויסיסב חווידו רוטינ תוכרעמ ןיא תיברעמה הדגב הנורחאל
 .םיקיפסמ הנייגיהו האורבת ,םימ ינקתמו םישנל הנייגיה תוכרע ,תויטרפב םהב

־ב וקבדנ יכ םידשוחש וא וקבדנ יכ אצמנש ימ ילילש ןפואב גייתל תרבוג הייטנ לע םיעיבצמ תיברעמה הדגה םורדמ םיחוויד
COVID-19. תפסונ תיתרבח־וכיספ הכימת הכירצמו ,טנרטניאב תוילולימ תופקתמבו תועומשב היוטיב תא תאצומ וז המגמ. 

 לש עקר לע ,תודליו םידלי ,םישנ דגנ החפשמב תומילא לשב יתרבח־וכיספ עויסל רבגומ שוקיב לע םיחוודמ םיתוריש יקפס
 ,בצמהמ םיעבונה הדרחלו דחפל םיסחיימ החפשמב תומילאב היילעה תא .יאנפ ירוזאבו םיחוטב תומוקמב ינורכ רוסחמ
 .תיבה יקשמב רתי־תופיפצו תילכלכ הקע תוברל

 רבדב תוששח ררועמה דעצ ,תוימוקמה תויושרה תולהנמש אלכ יתבמ הנורחאל וררחוש םידלי 37־ו םישנ 40 ,הזע תעוצרב
 תויושרהש םייתואירב םידעצ לש הרוש תררועמ םיפסונ תוששח .םהלש תוליהקב לקתיהל םילולע םה הבש תניועה הביבסה
 תא םצמצל ידכ םיניטסלפ םיריצע לש רורחש־יא – םיילארשי אלכ יתבב םיקזחומה םיניטסלפל סחיב וטקנ תוילארשיה
 .ןיד יכרועו החפשמ ינב םע רשק רוציל םיריצע לש םתלוכי לע תולבגהו אלכה יתבב תופיפצה

 םה םג םיררועמ ,תיחרזמה םילשורי תוברל ,תיברעמה הדגב להנל םיכישממ םיילארשי ןוחטיב תוחוכש רצעמו שופיח יעצבמ
 ינפמ םימוד תוששח .ףיגנה תוטשפתה תעינמל הנגה יעצמאב יבקע שומיש השענ אל הלא םיעצבמ ךלהמבש םושמ תוששח
 תיברמ לש םתגיסנ .םימדוק תועובשב התפצנש םילחנתמ תומילאב הדחה היילעל סחיב םג םימייק ףיגנה תוטשפתה
 .םילחנתמ תומילאל םיניטסלפ לש םתועיגפ תא הפירחה םישיגר םירוזאמ תיתנגה תוחכונ םיקפסמה םיימואלניבה םימרוגה
  תיללכ הריקס – הנעמ

 תועצמאב ,םיילועפתה םיצוליאל םהלש הנעמה תא םיאתהל וכישמה הנגה יניינעל המישמה חוכל םיפתושה םינוגראה לכ
 ;םולשת אלב םוריח יווק יתוריש לש הבחרה ;קוחרמ םייתרבח־וכיספ םילופיט תבחרה :םיתוריש ןתמל תויפולח תוטיש
 .םוריח ירקמב העונת ירושיא תשקבו ;הרבסה תועסמ תקשה

 השיג ,התיבה הבישה רחאלו ,דודיב יזכרמב םידליו םישנל רשפאל דעונש םזימ לש םושייב ךמות הנגה יניינעל המישמה חוכ
 ןושאר וק יתווצ תרשכה תוברל ,תיתרבח־וכיספ הכימתו תישפנ תואירב ,רדגמ־תססובמ תומילא םוחתב הכימת יתורישל
 .דודיבה ינקתמב

 והשש םיניטקלו םישנל םוי ידמ ןופלטב רשקתהל וכישמה דליה תנגהו רדגמ־תססובמ תומילא ימוחתב םיפתוש םינוגרא
 יבחרב םינוגרא .הליהקב שדחמ םבולישב הכימתו לופיט ךשמהל תוינפה ןתמ ךרוצל ,םהיתבב השפוחל וררחושו רצעמב
 .)סרטס( קחד תועגפנ תוחפשמ תואמל תיתרבח־וכיספ הכימת קפסל וכישמה תיברעמה הדגה
 םיצוליאו םירגתא ,םירעפ

 קיודמ עדימ רדעיהו םינקתמל תלבגומ השיג תוברל ,םינוש םיישקב ולקתנ דודיב ינקתמל םירושקה םיכרצב לפטל םיצמאמה
 ימ לש תוחיטבו המגיטס לש תוירשפא תויגוס רחא בוקעל םיפתש םינוגרא לש םתלוכיב ועגפ הלא לכ .תויושרה דצמ ינכדעו

 הרשכה ןתמ לע םה םג םישקמ ,דודיבה ינקתמב לגס ישנא ברקב הבוח םהש ,היצטורה יבבס .דודיבה ינקתממ וררחתשהש
 ךא ,המגיטס םע םידדומתמש ימל תנתינ קוחרמ הפיצר הכימת ,םנמא .הלא םינקתמב ןושאר וק ידבועל הנגהה םוחתב
 .ךכב םיברועמה לגסה ישנאל תפסונ הרשכה השורד ןכו ,םינפ לא םינפ םישגפממ תוחפ ליעי רבדה
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 ךוניח 
 תיללכ הריקס – םיכרצ

 :םיללוכ ךוניח יניינעל המישמה חוכ לש םיירקיעה תויומידקהו םיכרצה

 םיקוקז שובכה יניטסלפה חטשה יבחרב םידלי ןוילימ 1.43 ,סרמ תליחתב ךוניחה ינקתמ לכ תריגס תובקעב •
 .COVID-19 אשונב תועדומ יריבגמו ליג־ימאתומ םירסמלו ,קוחרמ הדימלה ךשמהל

 .הכימתלו תיבב הדימל ירמוחל םיקוקז טנרטניאל השיג םהל ןיאש םידלי ףלא 360 ,םיינעו םידדובמ םירוזאב •
 תוינשדח תושיג תועצמאב ,םירומ 3,000־לו םהילפטמו םידלי ףלא 215־ל תיתרבח־וכיספ הכימת השורד •

 .ןופלט תוחישבו תויתרבחה תותשרב תושמתשמה
 יתב 402־ב ,רפסה יתב לש שדחמ החיתפל הנכהכ יוטיחלו יוקינל םיקוקז לוכה ךסב םידלי ינגו רפס יתב 5,000 •

 .םייקנ הייתש ימל םישדח םינקתמ םישורד רפס יתב 134־בו ,שומיש יתב לש ץופיש שורד רפס
 תיללכ הריקס – הנעמ

 דרשמ לש הנעמה תינכותב וותוהש םיכרצב לפטל ודעונש תויוברעתה וחתיפ ךוניח יניינעל המישמה חוכל םיפתוש םינוגרא
 :םיללוכ התע דע םיירקיעה םיגשיהה .COVID-19־ל ךוניחה

 ;הנממ 40% ונמומ התע דעש ,COVID-19־ל ךוניחה דרשמ לש הנעמה תינכות רובע קלוד ןוילימ 2.5 לש סויג •
 ;ךוניחה דרשמ לש רפסה יתב רובע יוטיחו יוקינ תוכרע 1,800 לש השיכרה הלחה •
 .ךוניחה דרשמ לש תונווקמ הדימל תומרופטלפ ןווגמל םידלי ףלא 100־כ לש םתשיגב תיפסכו תינכט הכימת •
 םיפתוש םינוגרא םע םואיתב ,םהיתוחפשמלו םידליל קוחרמ תיתרבח־וכיספו תישפנ הכימ ןתמב הכימת הנתינ •

 .דליה תנגה םוחתב
 םיצוליאו םירגתא ,םירעפ

 המישמה חוכל םיפתושה םינוגראהו ךוניחה דרשמ לש תולוכיהו תונכומה תוינכותמ הברהב םיגרוח רבשמה לש ועבטו ופקיה
 דרשמ ןיב סוזנצנוק רדעיהו ,יחכונה םוריחה הרקמל םדוק קוחרמ הדימל תומרופטלפ לש רדעיה ללוכ הז רעפ .ךוניח יניינעל
 תלבגומ תוירושיק תפסותימ ךכל .תנווקמה הדימלה תמרופטלפ לש ןכותה תלאשב הזעב ליבקמה דרשמל הללאמרב ךוניחה
 ךוניחה דרשמל םירשפאמ םניא דודיבה יעצמאו העונתה תולבגה ,ףסונב .םימיוסמ תיב יקשמבו תוליהקב טנרטניאל
 תעשל הנייגיהו האורבת ,םימ ינקתמ לש ץופישה םוחתב ,ףוסבלו .םתלוכי אולמב לועפל המישמה חוכל םיפתושה םינוגראלו

 .ןומימ ירעפ םימייק רפסה יתבב םוריח
 הסחמ 

 תיללכ הריקס – םיכרצ

 יטירפל ,תונוש תוישיא הנייגיה תוכרעל םיקוקז הבוחה דודיב ימי 21 ךשמל דודיב יזכרמב םיהושה םדא ינב ,הזע תעוצרב
 םעפ ידמ שדחמ קלחל שי הלאה םיטירפה בור תא .תולצחמו תוירכ ,תוכימש ,םינרזמ ןוגכ ,ןוזמ םניאש םיטירפלו יוטיח
 דע ליכהל םילוכיו ,דודיב יזכרמכ שמשל םילוכיה םינקתמ 38 והוז וישכעל ןוכנ .הלא םינקתמל םיעיגמה םדא ינבל םעפב

 לירפאב 12 דע .םיזכרמ 26־ב םדא ינב 1,900־כ והש ובש ,סרמ עצמאב היה רתויב הובגה הסופתה רועיש .םדא ינב 5,000
 ידכ שדחמ חתפיי חיפר רבעמשכ ,בורקה עובשה ךלהמב תולעל יופצ םיהושה רפסמ .םדא ינב 630־כ ידכל הז ןותנ דרי
  .םירצממ םדא ינב יפלא המכ לש םתרזח תא רשפאל

 הלא ןיבמ רתויב םיעיגפה .םיינקת־תת וא םיעוער םיתב 9,500 ההיז הזעב תוירוביצה תודובעהו רוידה דרשמ עציבש ןדמוא
 .םינתממ םיעצמאו הנייגיה לע הרימש רבדב תועדומו הרבסה ירמוחל ןכו ,םיתואנ יוטיחו הנייגיה ירמוחל תופיחדב םיקוקז
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 ינקתמל חלשיהל םילולעה ,לארשיב םיקסעומה םיניטסלפ םידבוע לש היופצה םתרזח היה ירקיעה ששחה תיברעמה הדגב
 םיהושל המודב ,ןוזמ םניאש םיטירפ תוכרעל וקקדזיש ,םדא ינב 5,000 איה והוזש םינקתמ לש תיחכונה תלוביקה .דודיב
 .הזעב םינקתמב

 םילוכי םניא םיבשותהמ תיצחממ רתוי יכ אצמ C חטשב תועיגפו תושלח תוליהק 198־ב יתלשממ אל ןוגרא ךרעש ןדמוא
 .COVID-19־ב קבאמל רתויב םייסיסבה ןויקינהו הנייגיהה ירמוח תא םג םמצעל תושרהל
 תיללכ הריקס – הנעמ

 ידכב ,םישלחו םיעיגפ תיב יקשמו םדא ינב לש תודימעהו תלוכיה תא רפשל שקבמ הסחמ יניינעל המישמה חוכ לש הנעמה
 םניאש םיטירפ ןתמב תוברל ,דודיב יזכרמ םירשעל עייסל םיפתוש םינוגרא וכישמה הזעב .הפגמה תוטשפתה תא םצמצל
 הנעמל רוקמב ודעויש( םילהוא 61 דחא ףתוש ןוגרא קליח תיברעמה הדגב .יוקינ ירמוחו ,םישנל דובכו הנייגיה תוכרע ,ןוזמ
־כ תועיגפ תוחפשמל וקלוח שובכה יניטסלפה חטשה יבחרב .תואפרמבו םילוח יתבב ינושאר ןוימ ינקתמ ושמשיש )תוסירהל

 .םירפכ תוצעומו םינוש תודסומ תועצמאב תוברל ,ןויקינו יוטיח יטירפ ףלא 11
 םיצוליאו םירגתא ,םירעפ

 ןפואב תויוברעתה דקמל רשפאיש ,םיכרצ לע תיב־יקשמ יפ לע חלופמו יתוכיא עדימ רדעיה אוה םיירקיעה םיצוליאה דחא
 .רתויב םיעיגפהו םישלחה תוליהקהו תיבה יקשמל השיגב תועגופה העונתה תולבגה תופסותימ וז הלבגמל .קיודמ

 הנייגיהו האורבת ,םימ 
 תיללכ הריקס – םיכרצ

 :םיללוכ הנייגיהו האורבת ,םימ יניינעל המישמה חוכ ההיזש םיירקיעה םיכרצה

 ;דודיב יזכרמב הנייגיה תוכרעלו הייתש ימל רבגומ שוקיב •
 יוטיחו יוקינ להנל תיברעמה הדגב תומיוסמ תוימוקממ תוצעומ לש תלבגומה תלוכיה ,הנורחאל השענש ןדמוא יפ לע •

 ;םייתליהק םיירוביצ םינקתמ לש םיפטוש
 םירמוחל השיג רדעיה לשב תאז ,םישרדנה הנייגיהה ילגרה תא ץמאל םיעיגפ תיב יקשמ לש תלבגומה םתלוכי •

 .הנייגיה לע הרימשל םישורדה
 תיללכ הריקס – הנעמ

 ועיגהש תויוברעתה הנייגיהו האורבת ,םימ יניינעל המישמה חוכל םיפתוש םינוגרא הנומש ומשיי תרקסנה הפוקתה ךלהמב
־ב הזעב דודיב יזכרמב ךומתל ,תיבה קשמל הנייגיה תוכרע 711 קלחל וחילצה םיפתוש םינוגרא .םדא ינב ףלא 23־כל

 .האופר ידבוע רובע הנגהו הנייגיה ירמוח דצל ,יוקינ ירמוחו םימ יקובקב 14,420

 חיטבהל ודעונש םוריח תויוברעתה תללוכ תינכותה .COVID-19־ל הלשמ הנעמ תינכות החתיפ תיניטסלפה םימה תושר
 בלצה םע םואיתב ,תישארה םימה תרבח ,הזעב .שובכה יניטסלפה חטשה יבחרב האורבת יתורישלו םימל הרידס השיג
 .םיינויח הנגהו יוטיח ירמוחב םימ יתוריש יקפסב וכמת ,תיגברונה םיטילפה תצעומו ימואלניבה םודאה

 ירמוח ןכו ,יוטיח ירמוחו הנייגיה יטירפ ןתמל תודוה ,םהלש הנייגיהה תומר תא ורפיש עויס תלבקל ורחבנש תודסומו םידיחי
 וישכעל ןוכנ .הזעבו תיברעמה הדגב תורידס הקפסא תומר לע רומשל וחילצה םימ יתוריש לש םיקפס .האופר ידבועל הנגה
 לע םירמושה םיאירבו םיחוטב םיילגרה וצמאי דודיבל םיקוקזש ימש חיטבהל םתלוכי תא תרפשמ דודיב יזכרמב הכימתה
 .םדאה דובכ
 םיצוליאו םירגתא ,םירעפ

 :םיללוכ הנייגיהו האורבת ,םימ יניינעל המישמה חוכ ההיזש םיירקיעה םיישקה

 תוליהקל הנגהו יוקינ ,הנייגיה ירמוח קפסל םינלבק לש םתלוכיב תועגופה תיברעמה הדגב העונתה לע תלבגה •
 ;עויס תלבקל ורחבנש תיבה יקשמלו
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 ;םיאבוימ םירמוח דחוימב ,קושב םימיוסמ הנייגיה ירמוחב רוסחמ •
 לש םילבגומ םינדמוא ןכו ,תיברעמה הדגב םיילאיצנטופ דודיב יזכרמ לעו יתיב דודיבב םדא ינב לע םילבגומ םינותנ •

 ;הזעב דודיבה יזכרמב םיכרצה
 לכ עויס תלבקל ורחבנש דודיבה יזכרמב להנל םיפתוש םינוגראל תוריתמ ןניא הזעב תוימוקמה תויושרהש הדבועה •

 .עויסה תקולח רחאל בקעמ
 יתנוזת ןוחטיב 

 תיללכ הריקס – םיכרצ

 ןוחטיבה לע תורישי תוכלשה םע ,םיאבה תועובשב לודגל תויופצ הלאו ,תושק תוילכלכ־ויצוס תוכלשה תועדונ רבכ הפגמל
 תועובשב ועקש שובכה יניטסלפה חטשה יבחרב תוחפשמ ףלא 53 תוחפל ,יתרבח חותיפל דרשמה תכרעהל .יתנוזתה
 .COVID-19 תולבגה לש רשקהב ןתסנכה רוקמ תא ודביאש רחאל ינועב םינורחאה

 תנועש ףאו ,םייתועמשמ םישוביש ויה ןדריה תעקבב אפרמה יבשע קושב .דחוימב השק ןפואב העגפנ תואלקחמ הייחמה
 תודועת יתש קר םינורחאה םימיה תרשעב ונתינ סאבוט תפנב .םתרצות תא אצייל ולכי אל םיאלקחה הלחה רבכ ףיטקה
 ןופצב םייחה ילעב קוש .הרבעש הנשב הפוקתה התואב הלאכ תודועת 50־כ תמועל ,)תרצות תלבוהל תושורדה( רוקמ
 הזעב .םיריחמב הדיריל איבמ ךומנה שוקיבהו ,םהלש םיאלטה תא רוכמל םישקתמ םיעורה ,תעכ רוגס תיברעמה הדגה
 .אופסמו תויאלקח תומושת גישהל םישקתמ םיאלקחו ,ותחפוה ןדריבו תיברעמה הדגב ,לארשיב םירכמנה תוקריה יריחמ
 תיללכ הריקס – הנעמ

 תוחפשמל ןוזמ תוליבח קלחל יתנוזת ןוחטיב יניינעל המישמה חוכל םיפתוש םינוגרא וכישמה תרקסנה הפוקתה ךלהמב
 .דודיב יזכרמב םדא ינבל םיירט תוריפו תומח תוחורא ןתמו ,הזע תעוצרב םיתבל םיחוטב םיחולשמ תועצמאב תוברל ,תוינע

 רתאל ,"האכז"ה תודעוו הקדצ תודוגא ,תוימוקמ תוצעומ םע תופתושב ,יתרבח חותיפל דרשמה לחה תיברעמה הדגב
 חטשה יבחרב .ןמוזמבו ןוזמב עויס לש תירשפא הקולח לירפא ףוסל דע שבגל הרטמב ,םישדח םיינע תוחפשמ דומאלו

 רקס להינ ,יתנוזת ןוחטיב יניינעל המישמה חוכל םיפתש םינוגרא םע תופתושב ,יתרבח חותיפל דרשמה שובכה יניטסלפה
 .קושב םירחא דוסי ירצומו ןוזמ לש תונימזה רחא בוקעל ידכ ריהמ

 ,ףסונב .יתלשממ אל ימוקמ ןוגרא תועצמאב ,תויתיב תוניגל םיליתש ןוילימ קלחל תואלקחה דרשמ לחה תיברעמה הדגב
 קוושל ,ןדריה תעקבב דחוימב ,םיעורל עייסל ידכ תונוש תומזוי ולהינ יתנוזת ןוחטיב יניינעל המישמה חוכל םיפתוש םינוגרא
 לש ללוכ יוושב ןשדו אופסמ )לכאמל( תופוע ילדגמלו םיאלקחל קלחל ליחתהל דמוע תואלקחה דרשמ הזעב .םתרצות תא
 .רלוד ןוילימ
 םיצוליאו םירגתא ,םירעפ

 לבקל ולדח םיקנבהש םושמ העגפנ ןמוזמב עויס תקולח ,םיפתושה םינוגראה לכב תועגופה תודיינה תולבגה לע ףסונב
 םידבועל תודעוימה תובר תודובעש םושמ ןה םג תועגפנ הדובע־תרומת־ןמוזמ תויוברעתה ,ןכ לע רתי .םינפ לא םינפ תוחוקל
 .תיבהמ הדובע םשייל ולחה םירחא םינוגראו ךוניח ינוגרא רפסמש ףא ,ואפקוה םירושיכ אלל םידבועלו םינמוימ
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  המשמ חוכ יפ לע תויוליעפ תמישר :חפסנ
 הנגה 

 יפרגואיג רוזא לבקמ םרוג/בטומ תוליעפ ףתוש ןוגרא דעי

 ןתללכה תא חיטבהל
 תויסולכוא לש
 תויוליעפב תועיגפ
 תארקל תונכומ

COVID-19, העינמ 
 הנעמו

 ם״ואה ןרק ,ףסינוי ,השייע
 תוברתל הדוגאה ;ןיסולכואל
  תישפוח הבשחמלו

 

“Back to Home” 

 הזע  דודיבב םיהושה ברקב ינושאר רקס תמלשה

 הנושאר הרזע :קוחרמ תיתרבח־וכיספ הכימת
 )63( ץועייו עדימ ;)םדא ינב 81( תיתרבח־וכיספ
 )47( תוינטרפ תויוברעתהו

 65־ו םירבג 126( 191
 )םישנ

 יאשונב הרשכהל םיינושאר םידמעומ לש יוהיז
־תססובמ תומילא ירקמ לש היינפהו רותיא ,העינמ
 .תיתרבח־וכיספ הכימתו שפנה תואירב ,רדגמ
 .250 לוכה ךסב םייופצ

 דרשמ( לגס ישנא 150
 דרשמ ,תואירבה
 )םינפה

 תומילאל המישמה חוכ־תת 
 םישנה ןוגראו רדגמ־תססובמ
 ם״ואה לש

 לע COVID-19 רבשמ לש תוכלשהה לע ךירדת
 םישנל הסחמ יתוריש

 יניטסלפה חטשה בחרה רוביצה
 שובכה

 תדבועה תיניטסלפה הרבחה 
 םישנ ןעמל

 ףדב תילאיצוס הדובע יזכרל רשק ינותנ תצפה
 ם״ואה לש םישנה ןוגרא לש קובסייפה

 יניטסלפה חטשה 
 שובכה

 יאשונב 234 ;)סרמב 22 זאמ 603( ינופלט ץועיי
 רדגמ־תססובמ תומילא

 יניטסלפה חטשה 603
 שובכה

 103 ;)סרמב 22 זאמ 192( םיינטרפ ץועיי ישגפמ
 רדגמ־תססובמ תומילא יאשונב

 יניטסלפה חטשה 192
 שובכה

 ,אטאי ,םחל תיב תוחפשמ 13 יוטיח תוליבחו ןוזמ ןתמ
 ,ןינ׳ג ,ןורבח ,ארוד
 היליקלק

 דודיבב ההשש יאופר תווצל תיתרבח־וכיספ הכימת
 ינאמלסמ םילוחה תיבב

 רוחס תיב םירבג 4־ו םישנ 2

 יאשונב תוחיש 224 ;)סרמב 31-1( םוריח וק אווס 
 תומילאו תוללעתה

  םירבג 496 ;םישנ 271

 ץועייו עויסל םישנ זכרמ 
 םייטפשמ

 5 ןיב( רדגמ־תססובמ תומילא יאשונב ינופלט ץועיי
 )לירפאב 5־ל סרמב

 תינימו תינפוג תומילאל תורושקה תוחיש 44

 תיברעמה הדגה 227

  רדגמ־תססובמ תומילאב ןוידל עסמ וידרב וקישה

 Medecins du Monde 
France (MDM-F), ׳גרוב 

 זכרמה ,אווס ,קלקל־א
 ,העאדמ ;ץועייל יניטסלפה

MDM-Swiss, Spafford 
Centre 

 תיברעמה הדגה )םידלי 11( 44 תועדומו תיתרבח־וכיספ הכימתל תושיגפ

 378 ,םינב 403( 781 תיחרזמה םילשוריב םידליל קוחרמ תנקתמ הארוה
 )תונב

 ואידיו ירודיש תועצמאב קוחרמ תיביטרופס תוליעפ
 20־ל תוברל ,תיחרזמה םילשוריב םייח/םיטלקומ
 םידחוימ םיכרצ ילעב םידלי

 250 ,םינב 250( 500
 )תונב

 80 ,םירבג 70( 300  תיתרבח־וכיספ הכימת ינורסמ ינש לש הצפה
 70 ,םישנ 80 ,םישנ
 )םינב

־וכיספו תישפנ הכימת יתוריש קפסמה םוריח וק
 תומילא תונברוקלו רגסב םדא ינבל תיתרבח
 תוללעתהו

 ,םישנ 4 ,םירבג 8( 20
 )תב 1 ,םינב 7

 וק ידבוע/תיתרבח־וכיספ הכימת יצעוי תרשכה  
 קוחרמ תיתרבח־וכיספ הכימת ןתמב ןושאר

 יניטסלפה חטשה 96
 שובכה

־וכיספו תישפנ הכימת יתוריש קפסמה םוריח וק
 הזעב תיתרבח

 ,םישנ 7 ,םירבג 12( 41
 )םינב 13 ,תונב 9

 הזע

 MDM-France הכימתהו שפנה תואירב םוחתב תויוברעתה יתש 
 ;)ISF 1־ו ICA 1( םוריח תעשל תיתרבח־וכיספה
 הנעמ־תיתרבח־וכיספה הכימתו שפנה תואירב
 ינפמ הנגה לש םיינטרפ םישגפמ 4־ו םוריח
 תוללעתה

 ,םישנ 8 ,םירבג 11( 21
 )הדלי 1 ,דלי 1

 סאבוטו םכש

־ל תועדומ תרבגהו תיתרבח־וכיספו תישפנ הכימת
COVID-19 ינפמ הנגה תשיגפ .םירפכב םירוקיבב 

 .תחא הדלי רובע תוללעתה

 18 ,םירבג 15( 44
 )תונב 6 ,םינב 5 ,םישנ
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 ;תיתרבח־וכיספו תישפנ הכימתל םוריח וק םקוה
 COVID-19־ב םיקבדנב םילפטמש יממב הכימת

 

 תויאודב תוליהקל ןובסו לוהוכלא ססובמ ל׳ג ןתמ
 ,תואירב( COVID-19־ל תועדומ תרבגה לע ףסונב
־תססובמ תומילא ,תיתרבח־וכיספו תישפנ הכימת
 )תשומחת ילפנו דליה תנגה ,רדגמ

 ,ןדריה תעקב ,סאבוט 
 ,תיפלס ,םכש
 היליקלק

 ןונכתל תיניטסלפה הדוגאה 
 התנגהלו החפשמה

 םיחמומ ץועייל םוריח וק לירפאב 8־ב הקישה
 רוביצל תיתרבח־וכיספהו תישפנה הכימתה םוחתב
 בחרה

 יניטסלפה חטשה בחרה רוביצה
 שובכה

 יניטסלפה זכרמה 
 םיכוסכס בושיילו היטרקומדל

 םיפתוש םינוגראל קליח

 בצעמ .ףסינוימ הפגמה לע תועדומ תוזרכ 1,500
 60%־ל עיגתש םיפוצש תנווקמ המרופטלפ
 םיבטומהמ

 הזע בחרה רוביצה

 קוחרמ תיתרבח־וכיספו תישפנ הכימת יתוריש םוקישו לופיטל זכרמה 

 לביק ינופלטה הנעמה דקומ לגסו םוריח יווק םיקה
 תינורטקלא לופיט לוהינ תכרעמ םע םיטלבאט
 תנווקמ

 תיברעמה הדגה םייוניע תונברוק

 שפנה תואירב תינכות 
 הזעב הליהקב

 ,תועדומ תוחול ;םוריחה ווק לע םינורסמ ףלא 50
 תקולח ;COVID-19 לע םייכוניח ואידיו ינוטרס ינש

 2 רודיש ;דודיב יזכרמל םייכוניח םיזראמ 1,000
 תועדוה 9 ןכו וידר תוינכות 2־ו היזיוולט תוינכות
 COVID-19 םע תודדומתה לע וידרב תויכוניח

 הזע וידרב תועמשה 550

 Save the Children תיתרבח־וכיספהו תישפנה הכימתה תוחישב הכימת 
 הנושאר הרזע תוברל ,השייע לש קוחרמ
 ץועיי ,)64( יתרבח־וכיספ ץועי ,)58( תיגולוכיספ
 םיחמומ יתוריש יקפסל תוינפה 36־ו )76( ינטרפ

 148( תוחיש 225
 )םישנ 77 ,םירבג

 הזע

 War Child תויתחפשמ תוכרע ;קוחרמ תיתרבח־וכיספ הכימת; 
 םיפתוש םינוגרא 13 םע פאסטאוו תוצובק

 הזע םידלי

 תוכזה יכ חיטבהל
 לכל הנימז תואירבל
 הילפא אלב

 חיטבהל לארשיל תארוקה תפתושמ הרהצה םינוגרא 18
 יניטסלפה חטשה רובע םייאופר דויצו הקפסא
 תכרעמב ךומתלו הזע לע רוצמה תא ריסהל ;שובכה
 תואירבה

 יניטסלפה חטשה 
 שובכה

 תקירז( ילנומרוה לופיט ןתמב הכימתל המזוי םישנ יניינעל זכרמה
 העיסנ ןהמ ךוסחל ידכ ןטרס תולוח םישנל )סקדלוז
 דודיבל הסינכו תיברעמה הדגל

 הזע ןטרס תולוח

 תוריש יזכרמ השימחל יוקינו יוטיח ירמוח תקולח ףסינוי
 ךרה ליגל

 םכש ,וחירי ,ןורבח םידלי

 םיצמאמה תרבגה
 תורפה לש ןותימל
 םדאה תויוכז לש
־ל תורושקה

COVID-19 

 לש רשקהב המחלמ ילפנ תונכס לע םייכוניח םירסמ םישקומ יוניפל ם״ואה תונכוס
 COVID-19־ל תועדומ

 יניטסלפה חטשה 
 שובכה

MDM-France ־וWar 
Child Holland 

 COVID-19־ו המחלמה ילפנ יאשונב םירסמ תצפה
 ,תשומחת ילפנל ןוכיסב םיאודבו םיעור תוליהקב
 םינולעו פאסטאוו תועצמאב

 ,םכש ,ןדריה תעקב 
 תיפלס

Stars of Hope תוינפהל םיזכר 14 תרשכה ;םיינופלט םיכרצ ירקס 
 םישיגנ תועדומ ירמוח חותיפ ;םוריח

 םע תודליו םישנ 138
 תויולבגומ

 תיברעמה הדגה

 תישפנ הכימתל םוריח וק ;םינווקמ הדימל יתוריש אנולאפטא
־וכיספ הכימת תוכרע תקולח ;תיתרבח־וכיספו

 ואידיו ינוטרס  לש םוגרת ;תוחפשמ 150־ל תיתרבח
 םינמיסה תפשל COVID-19־ל תועדומ אשונב

 הזע תויולבגומ םע םידלי

Handicap International תריצי ;ירטינמוה הנעמ ןתמב ורשכוה םיבדנתמ 
  ידיתע שומישל םוקיש תוכרע 1,650 לש יאלמ

 הזע תויולבגומ םע םישנא

 תיניטסלפה תוביצנה
 חרזאה תויוכזל תיאמצעה

 לש םהיתויוכז תא שיגדמה הרבסה עסמ תקשה
 דודיבב םילפוטמ

 יניטסלפה חטשה 
 שובכה

 זכרמהו ןאזימ־לא ןוגרא
 םדאה תויוכזל יניטסלפה

 םיבתכמ תשגה ;הזעב דודיב לע הדמע ריינ םוסרפ
 םהיתוחפשמל םתשיגו םיריצע לש םתואירב רבדב

 יניטסלפה חטשה בחרה רוביצה
 שובכה

 לעופב תויושרל תארוקה הרהצה םסרפ ןאזימ־לא
 COVID-19 רבשמ ןמזב רצעמהש חיטבהל הזעב
  קוחכ עצבתי

 הזע

 םוסחמ לש שדחמ ותחיתפ תא עבותה ףוחד בתכמ טרפה תנגהל דקומה
  דעס ׳חייש

 תיברעמה הדגה 

 םוסחמ לע רגסה תוכלשה לע םיפוחד םיבתכמ ינש
 בי׳ג־לא
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 היצילאוקהו הלאדע
 םיניטסלפ תויוכזל תיחרזאה

 ,לארשיה תואירבה דרשמ דגנ ץ״גבל הפוחד הריתע
 ףלא 150־ל COVID-19 תוקידב תכירעל השירדב
 םיטילפה הנחמבו בקע רפכב םייחה םיניטסלפ
 טאפעוש

  

 
 ךוניח 

 יפרגואיג רוזא לבקמ םרוג/בטומ תוליעפ ףתוש ןוגרא דעי

 החטבה
 לגס ,םידימלתלש
 הארוה
 םהיתוחפשמו
 ויהי רפסה יתבלו

 םיבאשמו עדימ
 עונמל םיקיפסמ
 הפגמה תוטשפתה

Humanity and 
Inclusion (HI) 

-COVID־ל תועדומ תרבגה תויוליעפ לש םושיי
 ירסמו םינורסמ ,ןופלט תוחיש תועצמאב ,19

 קובסייפ

 הזע םהירוהו םידלי

 לש םינוש םיפתוש םינוגרא
 המישמה חוכ

 הליהק תובורעמו םינוכיס תרושקת ירמוח ףותיש
 תמרופטלפו םהלש םינושה םיצורעה תועצמאב
  תויתרבחה תותשרה

 תיברעמה הדגה םהירוהו םידלי
 הזעו

 יוטיח תוכרע 1,500 לש היינק יכילה תחיתפ ףסינוי
 רפס יתבל

 תיברעמה הדגה 
 הזעו

 ךשמה תחטבה
 תועצמאב הדימלה
 השיג ןתמ
 תומרופטלפל
 תוימניח תונווקמ
־תססובמ הדימלו

 םידימלתל תיב
 םהירוהלו

 ירמוח לש הנושארה הווצאה תצפה ךשמה א״רנוא
 הדובע יפד .רפס תיב ידימלתל תימצע הדימל
 השיג אלב םיעיגפ םיטילפל וקלוח םיספדומ
 היינשה הווצאה תא .םיינורטקלא םירמוחל
 13־מ ינורטקלא ןפואב ץפות איהו תעכ םיחתפמ
 2020 לירפאב

 םיניטסלפ םיטילפ ידלי
 םיטילפ תונחמב(
 )םהל ץוחמו

 תיברעמה הדגה
 הזעו

 יניטסלפה ץועייה לגס
 אל םינוגרא חותיפל
  םייתלשממ

 הדימל ירמוח לש המאתהל המזוי תקשה
 תויולבגומ םע םידלי יכרוצל םיינורטקלא םייכוניח

 תיברעמה הדגה תויולבגומ םע םידלי

 ךוניחה דרשמל תינכט הכימת ןתמ ךשמה ףסינויו וקסנוא
 המרופטלפב תוברל ,קוחרמ הדימלה םוחתב
 היזיוולט ,םידיינ םינופלטב ימושיי ,ולש תנווקמה
 תויתרבחה תותשרב תועדומ תרבגה ,וידרו
 םירומ תרשכהו

 תיברעמה הדגה רפסה תיב ליגב םידלי
 הזעו

Humanity and 
Inclusion (HI) 

 יכרוצל םימאתומה םינווקמ םירועיש תטלקה
 הלא םירועיש ומסרפיו תויולבגומ םע םידלי

 תותשרו ואידיווב בוליש תומרופטלפ תועצמאב
 תויתרבח

 הזע תויולבגומ םע םידלי

NAWA תוברתל הדוגאה 
 תויונמאלו

 םינווקמ םייכוניח הדובע יפד לש הצפהו הנכה
 )׳ד-׳א תותיכ( םיידוסי רפס יתבב םידליל

 הזע םידלי

 תואירבב הכימת
 החוורבו תישפנה
 תיתרבח־וכיספה
 ,םידימלת לש
 םיכנחמו םירוה

 

 

 

 

 לש םוריחה יווק 3־ב םיבלושמ םייכוניח םיצעוי א״רנוא
 החוורבו תישפנה תואירבב הכימתל א״רנוא
 םיטילפ ידלי לש תיתרבח־וכיספה

 םיניטסלפ םיטילפ ידלי
 םיטילפ תונחמב(
 )םהל ץוחמו

 תיברעמה הדגה

 
 ראכפא ןוגרא

 ,םייח ירושיכ םימדקמה םינוטרס 72 תנכה
 האירקו תימצע הדימל

 תיברעמה הדגה םידלי
 הזעו

 תויצקארטניאו םינוטרס לש הצפהו הנכה רמאת ןוכמ
 םהירוה ןיבל םידלי ןיב תויבויח

 תיברעמה הדגה םהירוהו םידלי
 הזעו

HI קוחרמ תיתרבח־וכיספ הכימת ישגפמ 46 עוציב 
 םירוה ,םילפטמ ,םידלי רובע ןופלטה תועצמאב
־וכיספ הכימת ישגפמ 5 לע ףסונב ,םירומו

 .םירומל תיתרבח

 הזע םירומו םידלי

NRC שפנה תואירב םוחתב םירסמ חוסינ תליחת 
 ,לגסה קוזיחו הכימתל תיתרבח־וכיספ הכימתו

 .םירוהו ,םירומ םניאש ימ ןהו םירומ ןה

 תיברעמה הדגה רפס יתב לגס
 הזעו

 הסחמ 
 יפרגואיג רוזא לבקמ םרוג/בטומ תוליעפ ףתוש ןוגרא דעי

 םיאנתה רופיש
 לש םיינייגיהה
 תודסומו תוחפשמ

 םודאה רהסה תדוגא
 יניטסלפה

 הזע תועיגפ תוחפשמ יוקינו הנייגיה ירמוח 100 תקולח

 ACTED תואירבה דרשמ ןוימ תוקידבל םילהוא 61 תקולח, 
 ,םייאופר םיזכרמ
 רהסה תדוגא
 ,יניטסלפה םודאה
 םילוח יתב

 הדגב תופנה לכ
 תיברעמה
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 ICO UAE רפכ תוצעומו תויריע יוקינו הנייגיה ירמוח 5,000 תקולח 
 העיגפהש םירוזאב
 רתויב השקה םהב

 תיברעמה הדגה

 יפרגואיג רוזא 

 
 הנייגיהו האורבת ,םימ 

 יפרגואיג רוזא לבקמ םרוג/בטומ תוליעפ ףתוש ןוגרא דעי

 יזכרמב הכימת
 דודיב

 יקובקב 14,420 ,דודיב יזכרמל הייתש ימ תקפסא ףסינוי
 )רטיל 21,630( םימ

 הזע 2060

 תוחפשמב הכימת
 תועיגפ תוליהקבו

WW-GVC הזע 660 תיב יקשמ 120־ל תיבה קשמל דובכ תוכרע ןתמ 

Save the Children הזע 335 תיב יקשמ 61־ל הנייגיה תוכרע ןתמ 

DC/NCA םע םואיתב ,תיבה קשמל הנייגיה תוכרע 530 ןתמ 
 ןעמ ןוגרא

 הזע 2,915

AAH תיברעמה הדגב תיב יקשמל תורבוח 300 תצפה 
 הנייגיהל תועדומ ילגרה םודיקל

 תיברעמה הדגה 1,500

 ירמוח ןתמב הכימת
 ,םימ ינקתמל יוטיח
 הנייגיהו האורבת
 םייזכרמ

 הזע 550 דודיב יזכרמ 6־ל יוקינ ירמוח ןתמ םפסקוא

 הזע 750 האופר ידבועל תוכרעו תישיא הנייגיה ירמוח ןתמ םפסקוא

 תושר םע הלועפ ףותישב םימ ףחד תנחת םוקיש ימואלניבה םודאה בלצה
 ףוחה תויריע לש םימה תושרו תיניטסלפה םימה
  הזעב

 הזע ףלא 15

AAH םהיתולוכי ןדמואל םיתוריש יקפס ברקב רקס להינ 
 COVID-19 לע חקפל

 תיברעמה הדגה םיתוריש יקפס 54

 לש םימה תושר הנגהו האורבת ,הנייגיה ירמוח ןתמ תיגברונה םיטילפה תצעומ
 הזעב ףוחה תויריע

 הזע

 
 יתנוזת ןוחטיב 

 יפרגואיג רוזא לבקמ םרוג/בטומ תוליעפ ףתוש ןוגרא דעי

 תיב יקשמב הכימת
 םיטילפ לש םניאש
 ףיגנה תוצרפתהש
 לע תורישי העיפשמ
 ןוחטיבה רסוח
 ,םהלש יתנוזתה
 ןיעב עויס תועצמאב
 תוברל ,ןוזמבו

 םיינורטקלא םירבוש

 תיב ,הללאמר ,ןינ׳ג תיב יקשמ 541 תוינע תוחפשמל ןוזמ תוליבח תקולח םילשורי – סאטירק
 םחל

 םדא ינבב הכימת
 ןתמב דודיב יזכרמב
 ןוזמ ,תומח תוחורא
 הייתש ימו ירט

 הזע ןופצ םדא ינב 280 דודיב יזכרמב םדא ינבל תומח תוחורא ןתמ םפסקוא

 םדא ינבב הכימת
 ןתמב דודיב יזכרמב
 םיירט תוריפ

BLDA יזכרמב םדא ינבל םיירט תוריפ לש םינימ 7 ןתמ 
 דודיב

 הזע ןופצ םדא ינב 80

 תיב יקשמב הכימת
 תוצרפתהש םיינע
 העיפשמ ףיגנה
 רסוח לע תורישי

 יתנוזתה ןוחטיבה
 תועצמאב ,םהלש
 ןיעב עויס

 תנוכש – סנוי ןא׳ח תיב יקשמ 35 תוינע תוחפשמל ןוזמ תוליבח תקולח לי׳חנ־א
 ראטס־א

 ןוזמ תקולח ךשמה
־תלדמ םוריח ןיעב
 ידכ תלד־לא
 תא חיטבהל
 םתוחיטבו םתואירב
 םיטילפ לש
 םיניטסלפ

 תוריש תועצמאב םיבטומל ןיעב ןוזמ תוליבח תקולח א״רנוא
 תוריהזה יעצמאל תייצל ידכ הקולח יזכרממ םיחלשמ
 םיצלמומה םייתואירבה

 תיב יקשמ ףלא 32
 הייסולכואהמ 43%(

 ללכיהל הרחבנש
 )הז הקולח בבסב

 זכרמ ,ןופצ תופנ
 ריעהו הזע םורדו

 הזע
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 תיב יקשמלש גואדל
 השיג היהת םיעיגפ
  ןוזמל

 ,םינוש םינוגרא ידי לע העצובש ןוזמ ילס תקולח 
 םייתלשממ אל םינוגראו תוימוקמ תוצעומ

 תיברעמה הדגה ןימז אל עדימ

 

 תואירב
 יפרגואיג רוזא לבקמ םרוג/בטומ תוליעפ ףתוש ןוגרא דעי

 ,םיקבדנ רותיא
 ,םיעגמ רותיא
 העינמ

 ,ימלועה תואירבה ןוגרא
 אל םינוגראו א״רנוא
 םינוש םייתלשממ

 תיברעמה הדגה תואירבה דרשמ םיעגמ רותיאל תינכט היחנה
 הזע תעוצרו

 םידבוע לש היופצה הרזחה תארקל תונכומ יעצמא ימלועה תואירבה ןוגרא
 לארשימ םיניטסלפ

 תיברעמה הדגה תואירבה דרשמ

 יוליגל הדבעמ תוקידבל םיינויח םיטירפ תקפסא ימלועה תואירבה ןוגרא הדבעמ תוקידב
19-COVID 

 הזע תעוצר תואירבה דרשמ

 PCR רישכמ תרבעהב ךמתו הקידב תוכרע תקפסא ימלועה תואירבה ןוגרא
 הקידבה תולוכי תלדגהל

 הזע תעוצר תואירבה דרשמ

 ילוחב לופיט לוהינל תוינויח תופורת שש תקפסא ימלועה תואירבה ןוגרא לופיט לוהינ
COVID-19 ללוכ יוושב םיאלמ ןגמ יקולח 2,500־ו 

 תירטינמוהה ןרקה ןומימב ,רלוד ףלא 156 לש
 שובכה יניטסלפה חטשל תפתושמה

 הזע תעוצר תואירבה דרשמ

 ימלועה תואירבה ןוגרא
 ףסינויו

 ץרמנ לופיט תדיחי סויגל השיכרה יצמאמ תבחרה
 ינונגנמ תועצמאב םייח יליצמ המשנה דויצו תינויח
 םיימלוע הקפסא

 יניטסלפה חטשה  תואירבה דרשמ
 שובכה

 ג״קא ירישכמ 9־ו לפוטמ רוטינומ ירישכמ 14 תקפסא ימלועה תואירבה ןוגרא
 ץרמנ לופיטל וקקדזיש םילפוטמב הכימתל

 יניטסלפה חטשה  תואירבה דרשמ
 שובכה

 זכרמ ,יפוריאה םילוחה תיב לש ןדמוא תמלשה ימלועה תואירבה ןוגרא
 הזעב COVID-19־ב ירקיעה לופיטה

 הזע תעוצר תואירבה דרשמ

 ,הזע תעוצרל תיאופר הקפסא לש הריסמו השיכר )דעס תדוגא( ןֹוּוָעָת
 יוטיח ירמוח יקובקב 2,000 ,ישיא הנגה דויצ תוברל
 .יוטיח ירישכמו

 הזע תעוצר תואירבה דרשמ

 םודאה רהסה תיאופר ןגמ תקפסא תיברעה ןרקה
 יניטסלפה

 יניטסלפה חטשה
 שובכה

Penny Appeal UK ףלא 23 – םילוח יתבל יאופר םוריח דויצ תקפסא 
 ינקתמ 18 םילהנמה םילוח יתב שומישל יוריע תויקש
 דודיב

 יניטסלפה חטשה תואירבה דרשמ
 שובכה

 םירמוחו האורבת דויצ ,הנייגיה תוכרע תקפסא ףסינוי
 דודיבב םיהושה ןוכיסב םדא ינבל םוהיז תעינמל

 םרכ לוט תואירבה דרשמ

 הקבדה תעינמל דויצ לש םיגוס העבש תקפסא ימלועה תואירבה ןוגרא
 ףלא 100־ו תופפכ ףלא 510 תוברל( חוקיפלו

 תוברל( םיימעפ־דח םיטירפ לש םיגוס 20־ו )תוכסמ
 )המשנה תורוניצ תוכרעמ 2,100־ו םיפאשמ 8,000

 הזע תעוצר תואירבה דרשמ

 תואירבה תודעו דוחיא
 הדובעב

־ב וקבדנש םידשוחש ימל יאופר ןוימ ירוזא תמקה
19-COVID תואירבה תודעו דוחיא לש תואפרמ דיל. 

 תישגר הכימת ןתמב הרשכה ורבע לגס ישנא
  .םיעגפנל תיסיסב תישעמו

 םילבקמה םילפוטמ
 תואפרממ תוריש
 תודעו דוחיא
 הדובעב תואירבה

 :תיברעמה הדגה
 תפנ( לוחלח
 סאבוט ,)ןורבח
 היליקלקו

 תואירבה תודעו דוחיא
 הדובעב

 דמחא םילוחה תיב ץרמנ לופיטל הדיחי רדח דויצ
 ינאאמלסמ־לא

 :תיברעמה הדגה
 תפנ( רוחס תיב
 )םחל תיב

 COVID-19 תוטשפתה תעינמל ןוימ תכרעמ תמקה א״רנוא
 םיזכרמה לכב

 האופר יזכרמ
 תינושאר

 יניטסלפה חטשה
 שובכה

 תויעבמ םילבוסה םילפוטמל םייאופר םירות 7,834 א״רנוא
 המישנ

 האופר יזכרמ
 תינושאר

 הזע תעוצר

 ףלא 60 תוברל ,ישיא הנגה דויצ תוכרע תקפסא ףסינוי
 תויאופר תוכסמ ףלא 13־ו ןגמ יקולח

 דרשמ ינסחמ
 הללאמרב תואירבה
 םכשבו

 תיברעמה הדגה

 2,000 ,3 המר ישיא הנגה דויצה תוכרע 430 ןתמ GVC Onlus-Weworld הרקבו םוהיז תעינמ
 םימוטא םייוסיכ 700־ו םיידיל יוטיח ל׳גל םינקתמ
 םילוח תיב תוטימ לש םינרזמל םימל

 הזע תעוצר תואירבה דרשמ

 םילשוריב םילוח יתב
 הטסוגוא :תיחרזמה
 דסאקומ־לא ,הירוטקיו
 ףזו׳ג טנסו

 ןוגרא תוצלמה תא תמאותה – םוריח תוינכות םוזיי
 ידכ – חוקיפו העינמ ,םוהיז יאשונב ימלועה תואירבה
 COVID-19 םע םישנאב לופיטה תלוכי תא לידגהל

 םילשורי יבשות
 תיחרזמה

 תיברעמה הדגה

MAP UK 2,000 ,ןגמ יפקשמ 65 ,הנייגיה תוכרע 250 תקפסא 
 ישיא הנגה דויצ תוכרע

 תיב ,דודיב יזכרמ
 ימוקישה םילוחה
 דרשמ ,אפו־לא
 תואירבה

 הזע תעוצר

MAP UK הזע תעוצר תואירבה דרשמ םיימעפ־דח םיטירפ יגוס 7־ו תופורת יגוס 8 תקפסא 
World Vision יזראמ 4,508 תוברל ,ישיא הנגה דויצ יטירפ תקפסא 

 ןגמ יקולח 107־ו םיימעפ־דח ןגמ יקולח 410 ,תופפכ
 םימל םימוטא

 תיברעמה הדגה תואירבה דרשמ
 הזע תעוצרו
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France-MDM ןוירפו תינימ תואירב אשונב הרשכהו הקפסא ןתמ 
 COVID-19 לש רשקהב

 האופרל הקלחמה
 תיבב הפוחד
 אצקא־לא םילוחה

 הזע תעוצר

Palestine Children’s 
Relief Fund ףותישב 

 םודאה רהסה תדוגא םע
 יניטסלפה

 םירמוחו הנייגיה תוכרע ,האורבת דויצ תקפסא
 םדא ינב 25־ל םוהיז תעינמל

 הדגה םכש תובא תיב
 תיברעמה

Care International 
 םודאה רהסה תדוגא םע
 תודעו דוחיאו יניטסלפה
 תואירבה

 הרשכהו םינקתמל םיימעפ־דח םיטירפו הקפסא ןתמ
 ךוניח ירמוח לש שדחמ הספדה .האופר יתווצ 24 לש
 תותשרב שומישו ,תועדומו תואירב יאשונב
 COVID-19 אשונל תועדומ תרבגהל תויתרבחה

 םינקתמ 12
 םייאופר

 תיברעמה הדגה
 הזע תעוצרו

lCARE Internationa יוטיח ל׳ג תוברל ,תואירב תוכרע 500 תקפסא 
 תישנ הנייגיה ירצומ ,ןפג רמצ ,תוכסמ ,תופפכ ,םיידיל
 תוינייגיה תושובחתו

 יקשמו דודיב יזכרמ
 תיב

 

 םינוכיס תרושקת
 הליהק תוברועמו

 ימלועה תואירבה ןוגרא
 ףסינויו

 םיילטיגיד רוקיב יסיטרכ 20 תועצמאב םירסמ ףותיש
 ;םינוש תויתרבח תותשר יצורעב ואידיו ינוטרס ינשו

 ירודיש ;תועדומ תוחול ;וידרב םיימוימוי םימוסרפ
 יניטסלפה חטשה יבחרב וצפוהש תורבוחו היזיוולט
 .שובכה

 יניטסלפה חטשה בחרה רוביצה
 שובכה

 ימלועה תואירבה ןוגרא
 ףסינויו

 םיניטסלפ םידבוע רובע םירסמ תכרעמ וחתיפ
 לע עדימ םע ,הזעלו תיברעמה הדגל םירזוחה
 דודיבו הנגה יעצמא ,המגיטס םע תודדומתה

 יניטסלפה חטשה םידבוע
 שובכה

 ימלועה תואירבה ןוגרא
 ףסינויו

 דרשמ םע דחי ,תורבוח ףלא 157 לש הקולח
 תוחול 15 לע םירסמ תצפהו ,א״רנואו תואירבה
 הזעב םישדח תועדומ

 תואירבה דרשמ
 א״רנואו

 הזע

 תיניטסלפה תורדתסהה
 יאופר דעסל

 תוברל ,תואירבל תועדומה אשונב עדימ תצפה
 350 תקולח .תודקוממ תוצובקל םימאתומ םירמוח
 םיימוקמ םיפתוש םינוגרא םע תוזרכו תורבוח ףלא
 יביטקארטניא הידמ ילכ הקישה .תוימוקמ תויושרו

 אשונב תולאש לע םינועה ,םיאפור ידי לע לעפומה
COVID-19 

 ,םיריעצ ,םידבוע
 םישישקו םישנ

 יניטסלפה חטשה
 שובכה

 תואירבה תודעו דוחיא
 הדובעב

 אשונב הרבסה ירמוח 10,000 לש הקולחו הספדה
COVID-19. תוחנזומו תועיגפ תויסולכוא לצא רוקיב 

 תקפסאו C חטשב אירכז תבר׳חו אטי רפאסמב
 ירמוח ,ךוניחו תואירבל תועדמ תרבגהל םירמוח
 תופורתו יוטיח

 םירצומ תויונח
 ,םכשב םיינויח
 ,היליקלק ,ןורבח
 הערזמ־לא ,לוחלח
 רוחס תיבו

 תיברעמה הדגה

 ימלועה תואירבה ןוגרא
 ףסינויו

 תוזרכו תורבוח 27,800־מ רתוי לש הקולחו חותיפ
 COVID-19 ינפמ הנגה יעצמא לע

 ידבוע ,דודיב יזכרמ
 רוביצהו תואירב
 בחרה

 הזע תעוצר

 זכרמה םע ,רוזו׳ג זכרמ
 הידמל ימלשוריה
  תרושקתלו

־ל סחיב רוביצב תושיפתו תועדומ לע רקס עוציב
19-COVID, ןומאהו תוגהנתהב םיוולנה םייונישה ןכו 

 לשממה יפלכ

 תיברעמה הדגה בחרה רוביצה
 הזע תעוצרו

Switzerland-MDM 
 PCC־ו א״קמי םע
 הליהק ינוגראו

 תואירב יאשונב תוינופלט הכימת תושיגפ 22 לוהינ
 תועדומ ירסמ תצפהו ,תיתרבח־וכיספ הכימתו שפנה
 תיב יקשמ 145־ל םייעובש

 :תיברעמה הדגה בחרה רוביצה
 תיחרזמה םילשורי
 םחל תיבו

Spain-MDM 19־ל תויתעינמ תושיגו תועדומ תרבגה-COVID תויאודב תוליהק 
 שפנ תואירב יזכרמו

 הליהקב

 תיברעמה הדגה
 הזע תעוצרו

World Vision 91 לע םיימוסרפ םירמוח תקפסא-COVID: 50 ףלא 
 ינקתמ 150־ו תוזרכ 5,000 ,םינולע ףלא 50 ,תורבוח
 םידיינ הגוצת

 תיברעמה הדגה בחרה רוביצה
 הזע תעוצרו

 אל םיתוריש
 יזכרמל םייאופר
 דודיב

 הזע תעוצרב דודיבה ינקתמ לש ריהמ ןדמוא לוהינ ימלועה תואירבה ןוגרא
 ימרוג דצמ הכימתל םיקוקזה םירוזא תוהזל תנמ לע
 םיימואלניבו םיימוקמ םיירטינמוה םימרוגו חותיפ

 הזע תעוצר דודיב יזכרמ

World Vision הללאמרב םימקוממה דודיב יזכרמ השישב הכימת, 
 לש הקולח תועצמאב ,הדבבזו סאבוט ,ןינ׳ג ,םכש
 ידבוע 250־כ לש םשומישל וקיפסיש יוטיח ירמוח
  .תועובש השולש דע ךשמב םיבדנתמו האופר

 הזע תעוצר דודיב יזכרמ
 חיפר

Palestine Children’s 
Relief Fund 

 חיפר :הזע תעוצר דודיב יזכרמ דודיב יזכרמל תוריפו תוחורא 210 תקפסא

The Relief 
Association (Igatha 

48) 

 םיהוש לש םהיתוחפשמל ןוזמ תוליבח 300 תקפסא
 דודיבב

 ןהיבורקש תוחפשמ
 דודיבב םיהוש

 הזע תעוצר

 


