
תויבויח תוקידב ימוי תוקידב רפסמ
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רבטצמ םירטפנ רפסמ םיליעפ םילוח רפסמ
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)לומתאמ +27( )עובש ינפל66,242(

תימוי בצמ תנומת
הנורוקב הכרעמל ימואלה עדיהו עדימה זכרמ
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https://go.gov.il/covid19-status תמא ןמזב םינותנב הייפצל

םישדח םיתמואמ םילוחהשק בצמב םילוח

מ"האר ידדמב הדימע

האולחתה בצמ

!

ימוי עצוממ יוניש בצק לש יעובש עוצימיוניש תמגמ

השק בצמב םישדח םילוח

 םישדח םילוח

ץאומ האולחת בצק

טאומ האולחת בצק

עובש לכ2 יפ הלפכה

עובש לכ2 יפ הנטקה

עובש לכ2 יפ הלפכה

עובש לכ2 יפ הנטקה
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)לומתאמ +33 ,עובש ינפל749(
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םוי85 ושרדיי יחכונה האולחתה בצקב
םויל400 לש דעיל העגהל

)יעובש עצוממ5,060 ,הנורחאה הממיב(
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רבוטקואב

ימוי עצוממ יוניש בצק

תכשמנ האולחת

ץאומ האולחת בצק

טאומ האולחת בצק

תכשמנ האולחת

)םיזוחאב םישדחה םילוחה רפסמ לש(

.תכרעמב םינוכדע רואל םינותנב םייוניש ונכתיי , 23:59 רבוטקואב04-ל ןוכנ םינותנה לע ססובמ

תימויהבצמהתנומתירקיע
לארשי.)1,2דומע(ץראבטשפתהלהכישממהנדועהפגמה•
םוילםיתמהרפסמבםלועבתוליבומהתונידמהמאיה
הפגמהתרמוח.)5דומע(הייסולכואהלדוגלסחיבהנורוקמ
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https://www.gov.il/he/departments/corona-national-information-and-knowledge-center
https://www.gov.il/he/departments/corona-national-information-and-knowledge-center
https://go.gov.il/covid19-status
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n177-enclosed-spaces
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n177-enclosed-spaces
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n182-mask-usage


א״פשת'הירשתז״י

תימוי בצמ תנומת

)יעובש עצוממ( םינורחא םיישדוחםינורחא םייעובש

םישדח םילוח

תוקידב רפסמ

תויבויח תוקידב זוחא
םימילחמ לש תורזוח תוקידב ללוכ אל●
 תובישי ינב םוגידו תוהמאו תובא ןגמ תוקידב ללוכ●
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 םימילחמ לש תורזוח תוקידב ללוכ אל



א״פשת'הירשתז״י

תימוי בצמ תנומת

השק בצמב םישדח םילוח ןיב המאתה
הרוחא עובש60 ליג לעמ םישדחה םיתמואמה רפסמו

)יעובש עצוממ( םינורחא םיישדוחםינורחא םייעובש

השק בצמב םילוח

השק בצמב םישדח םילוח
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 בצמב םיזפשואמה רפסמב יוניש
םינורחאה םייעובשב השק

 השק בצמב םיזפשואמה רפסמב יוניש
הנורחאה הממיב

םיזפשואמ רפסמ
השק בצמב

265+ 33+ 903
)ןורחאה עובשב םויל עצוממ יוניש +22(

 עצוממ ןיב הבוט המאתה התפצנ ץראב הפיגמה תליחתמ *
 ןיבל0.25 לש םדקמ לופכ60 ליג לעמ םישדחה םיתמואמה
 רחאל עובשב םשרנש השק בצמב םישדחה םילוחה עצוממ
ןכמ



א״פשת'הירשתז״י

תימוי בצמ תנומת

)60 ליג לעמ(

ישדוח עצוממ
17%

ןושארה לגב עצוממ

םישדח םילוח יאליג

ןוכיסב ליג תצובקב םילוח

השק בצמב םישדח םילוחםישדחה םילוחה ללכ
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11%

ןורחאה עובשב םיאליגה תוגלפתה



א״פשת'הירשתז״י

תימוי בצמ תנומת

םלועל סחיב האוושה

שיא ןוילימל םויל תוקידבשיא ןוילימל םישדח םילוח

תויבויח תוקידב זוחא שיא ןוילימל םויל םיתמ

יקלח עדימ
ןושארה לגב
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האוושהה לע עיפשהל םילוכי הדידמה תוטישב תונידמ ןיב םילדבה *
הרוחא םימי העבש לש עצוממה אוה םוי לכ רובע ךרעה *


