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תועפשה ךרד  םינושה  תואירבה  יטביה  לע  הבוגתה  ידעצ  לש  תופיקעהו  תורישיה  תועפשהה  תא  ןובשחב  איבהלו  דודמל  םלועבו  לארשיב  תואירבה  ידרשמ  לע 
David Veksler, unsplash.com םוליצ : תוילכלכו |  תויתרבח 

 – הביבסו תואירבב  עדמ  תססובמ  תוטלחה  תלבק 
הנורוקה רבשמ  לש  הרקמה 

רתויב בוטה  יעדמה  עדיב  שומיש  ללוכה  רוביצה , תואירבב  יזכרמ  ןורקיע  איה  תוטלחה  תלבקב  תויעדמ  תויאר  לע  תוססבתה 
ףותיש םייתוכיאו , םייתומכ  םינותנ –  ףוסיא  לש  תוטיש  ןווגמב  שומיש  עדימו , רוטינ  תוכרעמבו  םינותנב  יתכרעמ  שומיש  םייקש ,

ףיגנ םרגש  הימדנפ )  ) תימלועה הפגמה  ןוגכ  תויוצרפתה  םע  תודדומתה  הכרעהו  . םושיי  שארמ , ןונכת  ןיינע , ילעבו  ןווגמ  רוביצ 
ידיימה חווטב  תוילרוג  תוטלחה  לבקל  ךרוצ  ללוכ  רוביצה , תואירב  תכרעמ  ידיקפתמ  יתוהמ  קלח  איה   SARS-CoV-2 הנורוקה

.רוביצה תואירב  יתוריש  תונתיא  לע  ססבתהל  תוכירצ  תואירב  תוכרעמ  הלא  םיבצמל  ךרעיהל  ידכ  .ההובג  תואדו  - יא לש  תואיצמב 
, הייסולכואה תמרב  תונוש  עדימ  תוכרעמ  לש  תינויח  תיתשת  לועפת  ןכו  תימוהיז  האולחת  לש  רוטינ  הרגשב  םיללוכ  םיתורישה 

תיתועמשמ העקשה  אלל  .דועו  יתביבס  רוטינמ  םילוחה , יתבמו  הליהקהמ  םינוש  םיינילק  םינותנמ  תודבעממ , עדימ  תולבקמש 
רקיעבו תומיאתמ  הרדסאבו  הקיקחב  בושחמ , תויתשתב  רוביצה , תואירב  םוחתב  םינושה  תועוצקמהמ  םדא  חוכב  הלא , תוכרעמב 

תעינמלו תואירב  םודיקל  לאיצנטופה  תא  יוטיב  ידיל  איבהל  השק  תוברעתה –  תוינכותלו  תוינידמל  עדימה  לש  םוגרתב  העקשהב 
לכ לש  םייחל  עגונה  קתרמ , ימוחת  - ןיבו ימוחת  - בר עדמ  ותוהמב  אוה  רוביצה  תואירב  עדמ  .רוביצה  תואירב  םוחתב  ןומטה  תולחמ 

, הנוזת תואירב , םודיק  הקיטסיטטסויבו , היגולוימדיפא  הרבחה , יעדמ  האופר , ןוגכ : תובר  תונילפיצסיד  ןיב  רבחמ  אוהו  םדא ,
ילעב בורל  םה  רוביצה  תואירבב  םירקוחהו  םיקסועה  .הביבסה  יעדמו  היגולויב  תרושקת , םיטפשמ , להנִמו , הלכלכ  הקיתא ,

.רוביצה תואירב  לע  ףסונ  דחא  םוחתב  תוחפל  עדיו  הקימעמ  הרשכה 

בחרה ןבומב  תואירבו  הנורוקה  תוצרפתה 

(: WHO  ) ימלועה תואירבה  ןוגרא  יפ  לע  תואירב , לש  הבחרה  םלועה  תסיפת  תא  יוטיב  ידיל  איבהל  תוכירצ  תואירב  תוכרעמ 
בחרה ןבומב  תואירב  םדקל  ידכ  הלחמ " . רדעיה  קר  אלו  המלש , תיתרבחו  תישפנ  תיזיפ , החוור  לש  בצמ  איה  תואירב  "
תואירבל תובחרה  תוכלשהה  תא  לוקשל  שי  הז , ןורקיע  יפל  .  " תוינידמ לכב  תואירב   " תשיג תא  ימלועה  תואירבה  ןוגרא  חתיפ 
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רבשמ ימי  םלוא  ךוניחו , תואלקח  תויתשת , לשמל  ללוכ  םירזגמה , לכב  תוטלחה  תלבקב  ףקת  ןורקיעה  .תוינידמ  תטלחה  לכב 
ףיגנ תוטשפתה  תעינמל  יזיפ  קוחיר  לש  תוינידמה  ךכ , .תואירבה  תכרעמב  תוטלחה  תלבקב  םג  ותובישח  תא  םישיגדמ  הנורוקה 

, תאז םע  .הנורוקה  תלחמ  םג  הנוכמה  , COVID-19-התומתו מ האולחת  תתחפה  תוחיכומה  תויעדמ  תויאר  לע  תססובמ  הנורוקה 
העפשהה ךרד  ללוכ  תואירבב , םירחא  םיטביה  לע  וז  תוינידמ  לש  תוילילשה  תופיקעה  תועפשהה  יבגל  תויעדמ  תויאר  םג  תומייק 

.ינוע לעו  הלטבא  לע 

ןוה הליהק , לש  תובישחה  תאו  תיתרבחה , תואירבה  תא  םג  ירוביצה  םויה  רדס  לע  אופא  הלעמ  הנורוקה  רבשמ  םע  תודדומתהה 
תיזיפה תואירבל  חווט  - יכורא םיקזנ  רעזמלו  םימילשמ  תוינידמ  ילכ  ףיסוהל  שי  ןכל  .תיבטימ  תואירבב  תיתרבח  תודיכלו  ישונא 
הלא םילכ  .תיתרבחהו  הדרחו ) ןואכיד  דודיב ,  ) תישפנה יאופר ,) לופיטל  תושיגנ  רדעיה  היוקל , הנוזת  תינפוג , תוליעפ  רדעיה  )

, םיקראפלו עבטל  האיצי  ללוכ  תיבהמ , רטמ  וא מ-500  לודג מ-100  קחרמב  הכילהל  תאצל  רוביצל  רשפאל  ראשה , ןיב  םיללוכ ,
; תינפוג תוליעפו  האירב  הנוזת  לש  השגנהבו  תוצלמהב  ךוניחהו  החוורה  תוכרעמ  בוליש  יזיפ ; קוחיר  לע  הרימש  ךותו  רקובמ  ןפואב 

שומיש לש  יתנוזת , ןוחטיב  לש  םידדמ  סיסב  לע  םג  אלא  הנורוקמ , התומתו  האולחת  ידדמ  סיסב  לע  קר  אל  תוטלחה  תלבק 
איבהלו דודמל  םלועבו  לארשיב  תואירבה  ידרשמ  לע  .המודכו  תינפוג  תוליעפ  לש  הנורוק , םניאש  םיאשונב  תואירב  יתורישב 

.תוילכלכו תויתרבח  תועפשה  ךרד  םינושה  תואירבה  יטביה  לע  הבוגתה  ידעצ  לש  תופיקעהו  תורישיה  תועפשהה  תא  ןובשחב 

ורזחש םישנאמ  רקיעב  הלחהש  תוטשפתהה  השעמל  ינעל , רישע  ןיב  ןיחבמ  וניאו  תולובגב  ריכמ  אל  ףיגנהש  תורימאה  תורמל 
ףסונ .תוינורכ  תולחמ  ילעבו  םישישק  ןוגכ  תושיגר , תויסולכואב  רקיעב  הכמו  םיפופצ , םירוזא  ברקב  טשפתהל  הכישממ  "ל , וחמ

תורשפא רדעיה  קוחרמ , דובעל  תורשפא  רדעיה  ןוגכ  רגסל , תונעיהל  םימסח  שי  ךומנ  ילכלכ  - יתרבח דמעממ  םישנאל  ךכ , לע 
םישנא לצא  םייתואירבה  םינוכיסה  .תיבה  תברקב  הקורי  הביבסל  תושיגנ  רדעיהו  תופיפצ  בקע  רגסב  םילודג  םיישק  יתיב , דודיבל 

תואצמנ בוחר , ירד  וא  םירגהמ  םיטועימ , ןוגכ  תורדומ , תוצובק  טרפב , .רתוי  םיבר  תרחא –  האולחתל  וא  הנורוק  תאולחתל  הלא 
יפל םירעפו  חוכ  יסחי  הב  שיש  תואירב  תכרעמ  לש  הנבמ  ךותמ  תשחרתמ  יחכונה  בצמה  םע  תודדומתהה  השעמל , .הובג  ןוכיסב 

.הז בצמב  םימצעומ  ףאש  דועו  , תד  אצומ , םואל , םירוגמ , רוזא  הקוסעת , הסנכה , הלכשה ,

 | היוקל הנוזתו  תינפוג  תוליעפ  רדעיה  ןוגכ  תיזיפה , תואירבל  חווט  - יכורא םיקזנ  רעזמלו  םימילשמ  תוינידמ  ילכ  ףיסוהל  שי 
jeshoots com, unsplash.com םוליצ :

" יגולוימדיפאה שלושמה   – " תוצרפתהה לש  יתביבסה  דצה 

.םדא ינב  לצא  תימוהיז  הלחמ  תווהתהל  םירושקה  םימרוגל  סחייתמה  רוביצה , תואירבב  יסיסב  חנומ  אוה  יגולוימדיפאה  שלושמה 
םע תודדומתהב  רויא 1 .)  ) תיבחרמה הביבסלו  םייתרבחה ) םהינייפאמ  לע  םדאה , ינב   ) ןסכאמל ףיגנה ,)  ) ןגותפל סחייתמ 

ינוריע בחרמב  ףיגנה  תוטשפתה  יסופדב  ינוש  שי  לשמל , .שלושמה  יביכרמ  לכל  תקפסמ  תוסחייתה  ןיא  תיחכונה  תוצרפתהה 
םג שי  תוצרפתהל  תיתביבס , העפשה  יבגל  .תיתועמשמ  ךומנ  רדחל  וב  תושפנה  רפסמש  ינוריע  בחרמ  וא  ירפכ  בחרמ  תמועל  ףופצ 

תיריווא הרובחת  תתחפה  ןוגכ  ןונכתבו , תירוביצ  תוינידמב  תומייק  םודיקל  לאיצנטופ  ילעבו  םייתועמשמ  םייונישל  איבהל  תלוכי 
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, תילכלכ תוינידמב  הנידמה  דיקפת  תא  שיגדמ  הנורוקה  רבשמ  טרפב , .רתוי  ימוקמ  קושל  רבעמו  הכירצה  תתחפה  תיתשביו ,
םתלוכיש םיימוקמ  םינטק  םיקסע  לש  ילכלכ  םוקישבו  ילכלכ  רבשמ  תעינמל  תמייקמ  תימוקמ  הלכלכ  לש  תופולח  םודיקב 

םינוכיסמ ומלעתי  הרגשל  הריהמ  הרזחל  ןויסינבש  הנכס  תמייק  .ןוה  ילעבו  תוימואל  - ןיב תורבח  לש  וזמ  הנטק  םקתשהל 
.הביבסהו רוביצה  תואירב  לע  הנגהה  ךשמהב  ךרוצהמו  םייתביבס 

רויא 1
ראתל ןויסינב  חתפתהש  רוביצה , תואירבב  יסיסב  חנומ  יגולוימדיפאה - " שלושמה 

תוירשפא תויוברעתהו  םדא  ינב  לצא  תימוהיז  הלחמ  תווהתה  לע  םיעיפשמה  םימרוג 
המיע תודדומתהל 

םילוקיש תללוכש  השיגב  תופסונ  תונידמ  רפסמבו  לארשיב  להונמ  עוריאה  הנורוקה , לש  תימלועה  הפגמל  הנעמב  יכ  תוארל  ןתינ 
תויאר לע  תוססבתה  אלל  לבקתהל  תולולע  תוטלחה  תאז , תרגסמב  .םייתרטשמ  - םיינוחטיב םילכב  בחרנ  שומישו  םייטילופ 

תויסולכוא לע  תועפשהב  תקפסמ  תובשחתה  אללו  רוביצה  תואירבב  עוצקמ  ישנאו  םינעדמ  לש  תקפסמ  תוברועמ  אלל  תויעדמ ,
איבהל שי  הנורוקה , ףיגנ  תוגהנתה  יבגל  תואדו  רסוח  לש  םיאנתב  תוטלחה  תלבקב  ךרוצ  לש  בצמב  .חווט  - יכורא םילוקישבו  תונוש 

תיכרע הייארל  םג  אלא  םייטמתמ  םילדומל  קר  אל  סחייתהל  בושח  .רוביצה  תואירב  םוחתמ  תונוש  תונילפיצסיד  יוטיב  ידיל 
, יתביבס יוניש  ללוכ  יונישל , ףונמ  שמשל  םג  ולכוי  קרפה  לע  םירגתאה  דציכ  חווט  - תכורא הבישחל  רתוי  בר  םוקמ  תתל  תיתרבחו ,

םהמ רהזיהל  הרבחכ  ונילעש  תואירבל  םינוכיסה  םהמו  תואירב  יהמ  תנחובש  הבחר , הייארבו  תיתדימ  הרוצב  תאז  תושעל  בושחו 
: תירוזאו תיתרבח  תוירדילוסל  תונמדזה  אוה  רבשמה  .םדא  לכ  לש  דוסי  תוכז  איה  תואירב  ףוסבל , .תימלוע  הפגמ  לש  בצמב 

תוליהק לש  קוזיחו  ןסוח  לע  שגד  ןתמ  דמעמ , ירסחו  תיב  ירסח  םפגב , םיררוגתמה  םישנא  ללוכ  תושיגר , תויסולכואב  לופיט 
םיחקלה תא  קיפהל  ינויח  המידק , טבמב  .הפגמה  רוגימל  ץמאמהמ  ינויח  קלח  םלוכ  תונכשה –  תונידמה  םע  הלועפ  ףותישו 

.םייתביבסו םייתואירב  םירגתא  םע  תודדומתהל  רתוי  בר  ןסוח  םע  הרבח  תונבל  םילוכי  ונחנא  ךיא  תוארלו  הנורוקה  רבשממ 

תורוקמ
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תואירבה לע  העפשה  ריקסת  רוביצה –  תואירב  לע  תירוביצ  תוינידמ  לש  העפשהה  .מ 2019 . בגנ   .1
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