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ריצקת

יסופד יתרבח , - ילכלכ דמעמ  ןוגכ  םיפסונ , םימרוג  דצל  תופגמ , תצופתל  םימרותה  םימרוגה  דחא  איה  ןיסולכוא  תופיפצ 
תא ןוחבל  ידכ  "ס  מלהו תואירבה  דרשמ  ינותנב  ונשמתשה  הז  רקחמב  .םמצע  םיפיגנ  לש  םייגולויב  םינייפאמו  תוגהנתה 

האולחת ןלהל : - ) COVID-19םיתמואמה ב םילוחה  רועיש  ןיבל  לארשיב  תונוש  םירעב  ןיסולכואה  תופיפצ  ןיב  סחיה 
ןיב קהבומ  רשק  לע  העיבצה  הלעמו  םיבשות  םהבש 5,000  םיבושייה  ללכ  לע  הכרענש  תיראיניל  היסרגר  הנורוקב .)

רועישו בושייה  גוס  יתרבח , - ילכלכ דמעמ  ןוגכ  םיפסונ , םימרוג  דצל  האולחת , ןיבל  בושייב  ןיסולכואה  תופיפצ  תמר 
םייתוברת םיסופדב  םינייפאתמה  םיידרח , םיבושיי  הנומש  רובע  ונכרעש  תופסונ  תוקידבב  .וב  וכרענש  תוקידבה 

: הנורוקב האולחתה  ייוכיסל  הייסולכואה  תופיפצ  ןיב  קזחו  קהבומ  יבויח  רשק  ןכ  םג  אצמנ  םימוד –  םייתרבח  - םיילכלכו
רקחמה יאצממ  .םיבשות  םילוח ל-100,000  לש 31  היילעב  הוולמ  "ר , מקל םיבשות  לש 1,000  תופיפצב  היילע  לכ 

הפופצה הנידמל  בורקב  ךופהת  רשאכ  האבה  הפגמה  םע  דדומתהל  לארשי  לש  התלוכיב  ןודל  ךרוצה  תא  םילעמ 
.ברעמב
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אובמ

ןווגמבו םיחותפה  םיחטשב  העיגפ  תוברל  לארשיב , ההובג  ןיסולכוא  תופיפצ  לש  תויתביבסה  תוכלשהה  לע  בתכנ  טעמ  אל 
םייריפמא םינותנ  הגיצמ  תיעוצקמ  תורפס  טעמ  ךכל , תיסחי  עבטה . יבאשמ  תולדלדתהו  םימהזמ  תוטילפב  היילע  יגולויבה ,

דוחייבו םלועב , תאז  לכב  .תוקבדימ  תופגמו  תוימדנפ  לש  םימיב  ןיסולכוא  תופיפצמ  םיעבונה  םייתואירבה  םינוכיסה  רבדב 
ןיב סחיה  תא  ןחוב  הז  רמאמ  תופגמ  . ןמזב  רוביצל  יתועמשמ  ןוכיס  םרוג  איה  ןיסולכוא  תופיפצש  הרבסה  תרבוג  "ב , הראב

בושייב תופיפצה  תמר  ןיב  קהבומ  רשק  לע  עיבצמ  אוה  .הנורוקב  האולחתה  רועיש  ןיבל  לארשיב  תונוש  םירעב  ןיסולכואה  תופיפצ 
בושייה גוס  יתרבח , - ילכלכ דמעמ  ןוגכ  םיעיפשמש , םיפסונ  םימרוג  םג  םנשי  םלוא  וב , םיררוגתמה  םיבשותה  תועיגפ  ןיבל  ץראב 

.וב וכרענש  תוקידבה  רועישו 

ןיסולכואה תופיפצ  תמר  ןיב  קהבומ  רשק  אצמנ  לאמש .)  ) הנורוקה רגס  ימיבו  ןימי )  ) הרגשב םילשוריב  הדוהי  הנחמ  קוש 
היילע לכ  יכ  אצמנ  םיידרח  םיבושייב  תופסונ  תוקידבב  .יתרבח  - ילכלכ דמעמ  ןוגכ  םיפסונ , םימרוג  דצל  האולחת , ןיבל  םיבושייב 

, ןייד לאונמע  ןימימ –  םוליצ : םיבשות |  םילוח ל-100,000  לש 31  היילעב  הוולמ  "ר  מקל םיבשות  לש 1,000  תופיפצב 
Yoninah, Wikimedia Commons, the free media repository לאמשמ –  . www.flickr.com

סור דלנור  לש  וירקחמב  השעמל  לחה  תופגמ  לש  ןתוצרפתה  ןיבל  ןיסולכוא  תופיפצ  ןיב  םאתִמה  תא  ןחובה  ינרדומה  רקחמה 
תייסולכוא לכ  תא  ריבדהל  ךרוצ  ןיא  יכ  חיכוה  סור  .הירלמ  ןיינעב  האופרל , לבונ  יסרפ  לש  הירוטסיהב  ינשה  הכוזה  (, Ross)

וכמתנש םייטמתמ  םילדומ  ךרד  וחיכוה  היגולוקאה  םוחתב  םירקוח  אקווד  ןכמ , רחאל  האמ  יצחכ  הירלמ  . רגמל  ידכ  םישותיה 
יור לש  םירמאמ  לש  הרוש  .הפגמ  ןמזב  הלש  תוקבדיהה  תמר  ןיבל  ןסכאמה  תייסולכוא  תופיפצ  ןיב  רשקה  תא  הדש  ירקחמב 

Infectious Diseases of Humans: Dynamics יסאלקה םרפס  לש  ותאצל  וליבוה  ( May  ) יימ טרבורו  ( Anderson  ) ןוסרדנא
ואצמו ( R ךשמהב   ואר  " ) יובירה רפסמ   " גשומה תא  וללה  םירקוחה  ינש  ועבק  ןושארה  ףתושמה  םרמאמב  . and Control 

. תוקבדיה  תצאהב  יטננימוד  םרוג  איה  ןיסולכוא  תופיפצש 

Nature  תעה בתכב  םסרופש  ףיקמ  רמאמב  לשמל , .םעפ  רחא  םעפ  םייריפמא  םינחבמב  ודמע  יימו  ןוסרדנא  לש  םילדומה 
יכ ונאצמ  : " תיעמשמ - דח התייה  םתנקסמ  דע 2004 . םינשה 1940  ןיב  וצרפתהש  תושדח  תוקבדימ  תולחמ  םירקוחה 335  וקדב 

ךות תוירוגטקה , לכב  תוימוהיז  תולחמ  לש  םיעוריאל  קהבומו  יאמצע  אבנמ  חוור  ןפואב  התייה  תישונאה  הייסולכואה  תופיפצ 
ןיסולכוא תופיפצ  ןיב  יתביסה  רשקהו  םיפסונ , םירקחמב  הרעשהה  הקדבנ  זאמ  הנידמ " . יפל  תויבחרמ  חוויד  תויטה  לש  הרקב 

. ששוא  תופגמ  ןמזב  תוקבדיהל  ןוכיסה  ןיבל 

: ךכ תיגולוימדיפאה  תורפסב  םינמוסמ  ףיגנ  לש  ( infectiousness  ) ימוהיזה לאיצנטופה  תעיבקב  םייזכרמה  םינייפאמה 
ךלהמב הלחמה , אלל  הייסולכואב  םרוג  הלוח  םדאש  תויוקבדיהה  רפסמ  ( – Reproduction number – "R naught") R

ןמז ךרואלש  ןוויכמ  .רתוי  רחואמ  בלשב  וקבדייש  םישנאה  רפסמ  תא  ףקשמה  ( – R  (R effective קבדימ ; אוה  הבש  הפוקתה 
, הלחמה תוטשפתהל  תופצל  ןתינ  לודג מ-1 ,  R - שכ .ןמזה  םע  תחופ  ךא   R ליחתמ ב-  R ףיגנב , וקבדנ  רבכ  םישנאהמ  קלח 

'' רדע תוניסח  עיגהל ל' לאיצנטופה  תעיבקל  לשמל  בושח  הז  רפסמ  .תמלענ  ףוסבלו  תכעוד  הלחמה  ןטק מ-1 , R - שכ וליאו 
חווטב 12–18. ענש  R םע  דואמ  תקבדימ  הלחמל  תבשחנ  תבצח  המגודל , ןוסיח  . חותיפב  ךרוצה  תעיבקל  וא  רוביצה  ברקב 

. ןיב 1.4–3.8  ענ  ולש  יובירה  רפסמו  תוחפ , קבדימ  הנורוקה , תלחמל  םרוגש  ףיגנה  , SARS-CoV-2 םינוש , םיחוויד  יפ  לע 

לש הריגדה  ןמז  ךשמ  ימוהיזה , לאיצנטופה  תמר  ןהבו  הלחמ , לש  R תומרות ל- םדא , ינב  לש  םתטילשב  ןניאש  תונוכת , רפסמ 
רושק וניאש  םיביכרמה  דחא  תאז , םע  הז .) ןויליגב  םירחאו  בגנ  לצא  יגולוימדיפאה " שלושמה   " לש רויא  ואר   ) ותרבעה ךרדו  ףיגנה 

לעו תויצקארטניא , תוחפ  םהיניב  שי  םיירפכ , םירוזאב  םירוזפ  םדא  ינב  רשאכ  ןיסולכוא . תופיפצ  אוה  ףיגנה  לש  יגולויבה  בכרהל 
ןוגכ םייתביבס , םילדבה  םתוא  ללגב  חווטכ  אלא  בוקנ , רפסמכ  רדגומ  וניא  יוביר  רפסמ  לש  ךרעה  תוקבדה .  תוחפ  םג  ןכ 

תובישחה תא  אופא  השיחממ  הנורוקה  תפגמ  .םינוש  םיבושייב  ןיסולכואה  תופיפצ  ןיב  םייתועמשמ  םירעפ  םימייק  .תופיפצ 
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הייסולכואה תופיפצ  תתחפה  .ריוואב  תואשינה  תופיט  תועצמאב  רבעומ  ףיגנה  ןכש  לעופב , תוקבדיהה  יאנת  לש  תיתביבסה 
דגנ תומחלנה  תונידמה  בור  לש  רגסהו  דודיבה  תייגטרטסא  ירוחאמ  תדמוע  הלחמה  יוהיז  רחאל  םירוגמ  יתבבו  ירוביצה  בחרמב 

.הפגמה

,SARS-CoV-2 ומכ ףיגנ  לש  ימוהיזה  לאיצנטופה  לע  םיעיפשמה  תופיפצל , םירושק  םניאש  םירחא , םימרוג  םנשיש  ןועטל  ןתינ 
תא םינחוב  ונא  הז  רקחמב  .דועו  םייתוברת   תוגהנתה  יסופד  םיבשותה  , לש  יתרבח  - ילכלכה דמעמה  ןוגכ  םימרוג 
הקבדה ירועישמ  ולבסש  םיידרח  םיבושיי  םהב  לארשיב , םינוש  םיבושייב  האולחתה  רועיש  לע  םימרוג  רפסמ  לש  םתעפשה 

םיפיגנמ תוקבדיהל  ןוכיסה  תא  םילעמה  םימרוג  לש  ןווגמ  שי  ןכא  יכ  הלוע  חותינה  ןמ  .תיללכה  הייסולכואל  סחיב  םיהובג 
ריבסמה בושח  םרוגכ  הלגתמ  ןכא  ןיסולכואה  תופיפצ  םיילכלכהו , םייתוברתה  םינתשמה  תא  םידדובמ  רשאכ  םלוא  םיקבדימ ,

.םינושה םיבושייה  ןיב  הקבדה  ירועישב  םירעפ 

תוטיש

ונזכיר לארשיב ,  COVID-19-תולחל ב ןוכיסה  ןיבל  ןיסולכוא  תופיפצ  ןיב  רשק  םייק  הדימ  וזיאב  רקחמה : תלאש  לע  תונעל  ידכ 
םסרפ תואירבה  דרשמש  הלעמו , םיבשות  לש 5,000  םיבושיי  רקחמב  ףתתשהל  ורחבנ  .ס  " מלהו תואירבה  דרשממ  םינימז  םינותנ 

, רמולכ ךיראתל 20.4.20  . ןוכנ  םיבשות  הנורוקה ל-100,000  ילוח  ךסכ  רדגוה  יולתה  הנתשמה  .םהב  האולחתה  ינותנ  תא 
תוומ ירקמ  וא  םימשנומ  רפסמ  השק , בצמב  זופשא  לש  םירקמ  תועצמאב  רוביצב  הלחמה  תוחתפתה  תא  ונדדמ  אל  ןנד  הרקמב 

םניא הלא  םירפסמש  ךכ  ץראב , םינוש  םיבושייב  הנושה  םיליגה  ליהמתל  הרושק  ךכל  הביסה  .דבלב  תוקבדהה  רפסמ  תא  אלא  – 
בושייב ןיסולכואה  תופיפצ  , ילכלכ  - יתרבח גוריד  םה : ורחבנש  םייולת  יתלבה  םינתשמה  .הלחמה  לש  התואצמיה  לע  םיעיבצמ 

בושיי ידרח , בושיי  בושייה : גוס  רואיתל  המד  ינתשמ  ןכו  בושייה   תייסולכוא  ךותמ  םיקדבנה  רועיש  "ר ) , מקל םיבשות  רפסמ  )
חפסנ 1. תוטרופמ ב תואלמה  רקחמה  תוטיש  יברע  . בושייו  םיברעו  םידוהי  םע  בושיי  םיברע , אלל  ידוהי 

םלוא םיקבדימ , םיפיגנמ  תוקבדיהל  ןוכיסה  תא  םילעמה  םימרוג  לש  ןווגמ  שי   " .הנורוקה רגס  תפוקתב  קרב  ינבב  אביקע  יבר  בוחר 
ירועישב םירעפ  ריבסמה  בושח  םרוגכ  הלגתמ  ןיסולכואה  תופיפצ  םיילכלכהו , םייתוברתה  םינתשמה  תא  םידדובמ  רשאכ 

ןגוק הרש  םוליצ : םינושה | " םיבושייה  ןיב  הקבדה 

םיאצממ

יכ האצמ  הלבט 1 ) ( ) Adjusted R =0.50  ) הנורוקב האולחת  ייוכיס  לע  םיעיפשמה  םינתשמה  תקידבל  ונכרעש  תיראיניל  היסרגר 
האולחתה ב-19- ייוכיס  םילוע  ךכ  "ר , מקל הייסולכואה  תופיפצ  הלועש  לככ  קהבומ –  ןפואב  העיפשמ  הייסולכואה  תופיפצ 

לככ האולחתה –  ירועיש  לע  תקהבומ  העפשה  בושייה  לש  יתרבח  ילכלכה  גורידל  םג  (. P<0.001, Beta=66.23  ) בושייב  COVID
רועישל ןכ , ומכ  (. P=0.03, Beta=-19.74  ) הנורוקב האולחתה  ייוכיס  םינטק  ךכ  רתוי , הובג  ילכלכ  - יתרבח גוריד  לעב  בושייהש 
בשחתהב עיתפמ  וניא  הז  אצממ  (. P<0.001, Beta=75.49  ) האולחתה ייוכיס  לע  העפשה  ןכ  םג  בושייה  תייסולכואמ  םיקדבנה 

.האולחתל דשח  יפ  לע  אלא  ימגדמ , ןפואב  וכרענ  אל  תוקידבהש  ךכב 
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הלבט 1
דדמ בושייה , תופיפצו  םיבשות ) ל-100,000   ) COVID-19-האולחת ב ןיב  רשקה 

בושייה תייסולכוא  ךותמ  םיקדבנה  רועישו  יתרבח  - ילכלכ

םיבושיי יבשותל  יכ  ( Adjusted) R אצמנ 0.73= .בושייה  גוס  לש  המדה  ינתשמ  תא  היסרגרה  תאוושמל  ונפסוה  הלבט 2  ב
(, P<0.001, Beta=358.30 ( ) םיברע אלל   ) םיידוהי םיבושיי  יבשותלמ   COVID-19 תולחל ב - יוכיס  רתוי  קהבומ  ןפואב  םיידרח 
( םיברע אלל   ) םיידוהי םיבושיי  יבשותלמ   COVID-19-תולחל ב קהבומ  ןפואב  ךומנ  יוכיס  םייברע  םיבושייב  םיבשותלש  דועב 
וליאו (, P<0.001, Beta=22.46  ) האולחתה ייוכיס  לע  העיפשמ  האצמנ  איה  ףא  הייסולכואה  תופיפצ  (. P=0.01, Beta=-58.20)

םינותנה תיילד  ךיראתב  האולחתה  ירעפ  לשב  הארנה  לככ  תאז  (. P=0.19, Beta=-12.47  ) עיפשמ וניא  ילכלכ  - יתרבחה דדמה 
.ךומנ ילכלכ  יתרבח  - דדמב םהינש  םינייפואמה  םייברעו , םיידרח  םיבושיי  ןיב  ( 20.4.2020)

הלבט 2
ןיסולכואה תופיפצ  ןיבל  םיבשות ) ל-100,000   ) COVID-19-האולחת ב ןיב  רשקה 

בושייה גוסו  בושייה  תייסולכוא  ךותמ  םיקדבנה  רועיש  יתרבח , - ילכלכ דדמ  בושייב ,

ןיבל בושייב  ןיסולכואה  תופיפצ  ןיב  הלא  םיבושייב  רשק  םייק  םא  קודבל  שקבתה  םיידרח , םיבושייב  האולחתה  תוקהבומ  חכונל 
ףסונ .םימוד  םייתרבח  - םיילכלכו םייתוברת  םינייפאמ  םיבושייל  ןכש  דחוימב , תניינעמ  תאז  הלאש  . COVID-19-תולחל ב יוכיסה 

, תיללכה  הייסולכואל  סחיב  רחואמ  בלשב  תויתלשממה  דודיבה  תויחנהל  עמשיהל  ולחה  תוידרחה  תוליהקהש  תויה  ךכ , לע 
.םיידרחכ םירדגומ  םניאש  םיבושייל  האוושהב  בחרנ  ןפואב  ץפוה  ףיגנה  יכ  חינהל  ריבס 

, םירעי תיירק  םיסכר , תיליע , ןיעידומ  "ד , בח רפכ  קרב , ינב  תיליע , רתיב   ) םיידרחה םיבושייה  לע  תיראיניל  היסרגר  הגיצמ  הלבט 3 
P=0.03,  ) האולחתה ןיבל  בושייב  ןיסולכואה  תופיפצ  ןיב  קהבומ  יבויח  רשק  אצמנ  (. Adjusted R =0.50 ( ) שמש תיבו  דעלא 

(. Beta=110.81

2

[7]

2

https://magazine.isees.org.il/?p=16839



הלבט 3
דדמו בושייה  תופיפצ  ןיבל  םיבשות ) ל-100,000   ) COVID-19-האולחת ב ןיב  רשקה 

םיידרח םיבושייב  יתרבח  - ילכלכ

COVID-19-האולחתה ב ייוכיסל  הייסולכואה  תופיפצ  ןיב  קזחו  קהבומ  יבויח  רשק  ףשח  הלא  םיבושיי  לע  ןוסריפ  ןחבמ  םג 
תופיפצ ילעב  םיידרח  םיבושייב  םיבשות  האולחתה ל-100,000  תא  ראתמה  רויא 1 , הז ב רשק  תוארל  ןתינ  (. P=0.01), r=0.80

.םיבשות םילוח ל-100,000  לש 31  היילע  םיאור  ונא  "ר  מקל םיבשות  לש 1,000  תופיפצב  היילע  לכ  םע  .הנוש 

רויא 1
ילוח רפסמ  עצוממל  "ר ) מקל תושפנ  רפסמ   ) בושייב ןיסולכואה  תופיפצ  ןיב  רשקה 

םיידרח ב-20.4.2020 םיבושייב  םיבשות ) ל-100,000   ) COVID-19

ןויד

ינותנ לש  חותינה  ןמ  .םירוגמה  בושייב  ןיסולכואה  תופיפצל  הנורוקה  תפגמ  ןיב  רשקה  רבדב  םייריפמא  םינותנ  ונגצה  הז  רקחמב 
COVID-19 ףיגנמ הקבדה  לש  הקימנידב  יתועמשמ  םרוג  איה  ןיסולכוא  תופיפצ  הרורב : הנקסמ  הלוע  תואירבה  דרשמו  "ס  מלה

המל רגסל , תורושקה  תויחנהל  תויצב  בוכיעל  הארנה  לככ  הרושק  תוידרחה  תוליהקב  תיסחי  ההובגה  האולחתה  .לארשיב 
, קחרמ תרימש  ןוגכ   ) הקבדהה בצק  תא  ךימנהל  ידכ  ושרדנש  םירחא  םידעצלו  (, shelter in place םוקמב תורגתסה  הנוכמש 

, םייתוברת םיסופדב  םינייפאתמה  םמצע , םיידרחה  םיבושייה  ינותנב  תוננובתה  תאז , םע  הפוכת .) םיידי  תפיטשו  תוכסמ  תשיבח 
.תוקבדיהל ףסונ  ןוכיס  םרוג  הפיסומ  בושייב  ןיסולכואה  תופיפצ  יכ  תדמלמ  םימוד –  םייתרבח  - םיילכלכ
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ךכל םירע  ונא  םלוא  םינוש , םיבושיי  ןיב  האולחתה  ילדבה  רבסהב  תופיפצה  לש  הקלח  תא  יללכ  ןפואב  גיצמ  הז  רקחמ  יכ  ןיוצי 
עצובש הז  גוסמ  רקחמ  לש  תויעבטה  תולבגמה  חכונלו  ןכל , . COVID-19-האולחת ב לע  םיעיפשמה  םיפסונ  םינתשמ  םנשיש 

רוזאו הנוכש  ינייפאמ  יפל  וא  יונב  חטשל  הייסולכואה  תופיפצ  ןיבש  רשקה  תא  ןוחבל  לוכי  ידיתע  רקחמ  הפגמה , ךלהמב 
.המודכו םירוגמה  ןיינב  תופיפצ  תמגוד  םיפסונ , םייולת  יתלב  םינתשמ  סינכהל  םג  ומכ  , COVID-19-הקבדה ב ןיבל  יטסיטטס ,

תומיוסמ תופופצ  תונידמב  הקבדהה  בצק  עודמ  תוקבדיה , לש  הקימנידב  בושח  הכ  םרוג  איה  תופיפצ  םא  הלאשה : תלאשנ 
םילוחה רפסמ  ךא  לארשימ , רתוי  וליפא  תופופצ  ןאוויאט  וא  הטלמ  ןוגכ  תונידמ  הובג ? ונניא  םייתניב  הנורוקה  תפגמ  ךלהמב 

הכרע יכ  רורב  תונוש  . תונידמ  ןיב  םיטלובה  םילדבהה  רשפל  םימייק  םיבר  םירבסה  .הברהב  ךומנ  ןהב  חוודמה  םיבשות  ןוילימל 
.לעופב תועצבתמה  תוקידבה  רפסמבו  םינותנה  תוכיאב  ירמגל  יולת  האוושה  לש 

ןניא תונידמ '  ' יכ ןכתיי  ןכ , ומכ  .חוודמה  ימשרה  רועישה  ןמ  הברהב  ההובג  לעופב   COVID-19 תוחיכש תובר  תונידמב  יכ  חינהל  שי 
תאז .המודכו  םירוגמ  תופיפצו  תוברת  םייח , חרוא  תניחבמ  ןכותב  םימייקה  םימוצעה  םילדבהה  חכונל  תואוושהל  תקיודמ  הדיחי 

ילעב תונידמב  וליפא  דואמ , דע  םינוש  ויה  רגסה  ידעצו  תולובגה  תריגס  יתרבח ," קוחיר   " ילהונ תעיבקב  הבוגתה  תוריהמ  דועו ,
לש ןתצפה  רבדב  תערכמ  העפשה  ילעב  םה  ירוביצה , בחרמב  תופיפצה  תא  לעופב  םיתיחפמה  הלא , םידעצ  .םימוד  םינייפאמ 

תכרעמ הדיחא , הרדסא  תכרעמ  לש  ןמויק  רואל  תיסחי  בוט  רקחמ  הדש  אקווד  איה  לארשי  תנידמ  ךכש , תויה  .תוקבדימ  תולחמ 
.םתצפהב ההובג  תופיקשו  םינותנ  ףוסיאל  המישרמ  הייטנ  תבלושמ , תואירב 

הברמל .רתוי  דוע  הפופצ  תואיצמב  האבה  הפגמה  םע  דדומתהל  לארשי  לש  תלוכיל  רשאב  תולאש  אופא  הלעמ  הנורוקה  תפגמ 
לש הובגה  זוחאל  תודוה  רתיה  ןיב  ימואל , - ןיב הדימ  הנקב  ךומנ  היה  לארשיב  התומתה  רועיש   COVID-19 םע תודדומתהב  לזמה ,
וזכ וא  םידלי , לע  תחסופ  הניאש  תרחא  הפגמב  יכ  חינהל  ןתינ  תאז , םע  .ץראב  ךומנה  עצוממה  ליגל  םרותה  הייסולכואב , םידלי 

תאו רוביצה  תואירב  תא  חיטבהל  ידכ  וז  הפגמב  וטקננש  הלאמ  םיכשוממו  םישקונ  םייקשמ  םידעצ  ושרדיי  רתוי , הובג   R םע 
דוע הובג  תויהל  לולע  הלכלכו  רוביצה  תואירב  ןיב  ןיפילחה  רחס  לש  ריחמה  .םילוח  יסמוע  תובקעב  םילוחה  יתב  לש  םדוקפת 

.הלעי תוקבדימה  תופגמה  בצקש  לככ  דוע  תולעלו  רתוי ,

םא רוידה  תייגטרטסא  לע  תוכלשהה  תואצמנ  לארשיב  הנורוקה  תפגמ  םע  תודדומתההמ  קיפהל  ךירצש  םיברה  םיחקלה  ןיב 
ידיסח ברקבו  יתביבס  ןונכתב  תלבוקמה  היגולואידיאה  .ברעמב  הפופצה  הנידמל  ךופהתו  ההובגה , הדוליה  תמגמב  ךישמת  לארשי 
לע םיצחלה  תתחפה  לשב  רתיה  ןיב  םיברה , םייתביבסה  תונורתיה  רואל  תופופצ  םירעב  ררוגתהל  םישנא  דדועל  איה  תוינוריעה 
הז רקחמב  םיאצממה  לש  תוכלשהה  תחא  תאז , םע  .בר  ןויגיה  וז  הסיפתב  שיש  המוד  .םיחותפה  םיחטשהו  ץראה  רודכ  יבאשמ 

םיקלוחה םישנאה  רפסמ  תתחפה  .רוידה  יסופד  תא  ונשי  םדא  ינבש  קיפסמ  הז  ןיאש  ןכתיי  ףפוטצמו , ךלוהש  ץראה  רודכבש  איה 
יחקל תקפה  תרגסמב  וב  ןודל  רשפאש  אשונכ  ללכיהל  הכירצ  ןיסולכואה  תופיפצ  תא  םצמצל  ידכ  תינוריע  הביבס  התוא  תא 

.לארשיבו םלועב  םמושייו  הפגמה 

תודות

הסרגל תוליעומה  ויתורעה  לע  דרווראה  תטיסרבינואב  היגולוימדיפאל  גוחה  ןמ  ץרווש , לאוי  ׳פורפל  תודוהל  םישקבמ  םירבחמה 
הריש רלדא , תירוד  ד"ר  ימרכ , תירונ  ד"ר  תרק , תירוד  "ר  דמ רמאמה  תנכה  ךלהמב  ולבקתה  תוניוצמ  תועצה  .רמאמה  לש  תמדקומ 

טרופמה בושמה  לע  םיימינונאה  םיטפושל  תפסונ  הדות  .לט  הקימו  יחרזמ  - גלפ לטימ  יריעצ , דעילא  חור , םתור  סירומ , חנ  ןיק , ' צוב
.םייטסיטטסה םיחותינה  גורדשל  תוניוצמה  תוצעה  לעו 

תורוקמ

.דחואמה ץוביקה  קרב : ינב  .לארשיב  ןיסולכוא  ץוציפ  םע  תודדומתה  האלמ : ץראהו  .א 2017 . לט   .1

- יתרבח דדמ  ךרע  יתיב : - ףלא רדס  יפל  תוימוקמ , תויושר  .א  .הקיטסיטטסל 2019 תיזכרמה  הכשלה   .2
. דדמה בושיחל  םישמשמה  םינתשמהו  לוכשאו , גוריד  ילכלכ 2015 ,

ויהש םיבושייב  ( 1  ) "ר מקל תופיפצו  הייסולכוא  חול 2.24 : .ב  .הקיטסיטטסל 2019 תיזכרמה  הכשלה   .3
רתויו ב-31.12.2018. םיבשות  םהב 5,000 

םיבושיי  ) תומוקמ ללוכ  אל  םיבושייב 2018 : הייסולכוא  .ג  .הקיטסיטטסל 2019 תיזכרמה  הכשלה   .4
.םיוודב יטבשו  םייצוביק  םילמס  הקוסעת , ידקומ  םירגוב ,) תחתמ ל-40  םינומה 
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