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" ינרדומה םלועה  לש  רתיה  - תודיינ איה  תומדוק , תופגמ  לש  רתוי  תולבגומ  תויוצרפתה  תמועל  הנורוקה , ףיגנ  לש  תיסחי  הריהמה  תוטשפתהל  תוביסה  תחא  "

הירחאו הנורוקה  ינפל  תואירבו  הביבס  רתי , - תודיינ

תויוליעפה לע  תועיפשמ  הרובחתה  תוכרעמ  .הרובחת  תויתשת  לש  לוהינבו  חותיפב  ךורכ  תישונא  הביבס  לכ  לש  הדוקפתו  המויק 
םלועה ירדסב  יונישל  איבה  תויתשתה  חותיפ  .תילכלכ  החימצבו  תויתורחת  תריציב  יתועמשמ  םרוגל  תובשחנ  ףאו  ןתוא , תבבוסה 

הרובחתה ירשק  .תורייתו  םיתוריש  רחסמ , תויוליעפ  לש  היצזילבולגל  תיתועמשמ  םרת  רתיה  ןיבו  םייתוברתהו , םייתרבחה 
ודיינתה םישנא  קוחר  אלה  רבעב  םא  .םיקוחר  םידעי  לש  בר  רפסמל  החוטבו  הלוז  השיגנ , תודיינתה  בחרה  רוביצל  םירשפאמ 

וא יאנפ  ךוניח , הדובע , תורטמל  תוכורא  תועיסנ  עוציב  םויכש  ירה  םהירוגמ , םוקממ  םידחא  םירטמוליק  לש  סוידרב  רקיעב 
" רתי - תודיינ  – " השדח העפות  לש  התחימצ  תא  םיאור  ונא  םינורחאה  םירושעב  .ןפוד  אצוי  בשחנ  ונניא  םיבוהאו , םיבורק  רוקיבל 

םיכילהת לש  לולכמ  ראתל  ידכ  וב  שמתשהל  לבוקמ  רתי , - תודיינ חנומל  הרורב  הרדגה  ןיאש  יפ  לע  ףא  (. hypermobility)
רתוי םיכורא  םיקחרמל  דיינתהל  םילוכי  םיבר  םישנאש  רחאמ  האמה ה-20 , ףוסב  לחה  רבגתהלו )  ) שחרתהל ולחהש  םייתרבח 

העוסנהמ תיסחי  הובג  קלח  רצוי  םיעסונ  לש  ןטק  קלח  יכ  םיארמ  םירקחמ  תיסחי  . תולקבו  םימדוקה  תורודב  רשאמ 
תוסיטה רפסמב  המוצע  תונוש  לע  עיבצמ  הידוושב  גרובנטוג  הפועתה  למנמ  םיסטה  לע  רקחמ  לשמל , .תללוכה  זרטמוליק )' )

וסט  12% םימעפ , וסט 3–5   23% םימעפ , וסט 1–2  םירקסנה  דועב 28% מ-300  תפלוחה : הנשה  ךלהמב  םהלש  תויתנשה 
. הנשה  ךלהמב  םימעפ  לעמ 300  וסט  םישנא  ינש  וליאו  םימעפ , תוחפל 30 

תופגמ לש  םינייפאמל  האוושהב  (. COVID-19  ) הנורוקה תפגמ  לש  תוצרפתהה  ןיבל  רתיה  - תודיינ ןיב  םירשקהה  תא  ןוחבל  ןיינעמ 
תושיגנה .תיסחי  ההובג  ןיסב , ןאהוו  ריעה  הלחמה , תוצרפתה  דקומל  תיתרובחתה  תושיגנה  יכ  תוארל  ןתינ  תומדוק , תוימלוע 

.םיימואל - ןיבו םייצרא  - םינפ הפועת  ירשקבו  םיינוריע  - ןיב םישיבכ  תשרב  הפנע , תוליסמ  תשרב  תאטבתמ  ןאהוו  לש  תיתרובחתה 
ףיגנב הקבדהה  ירקמ  רפסמ  ןיבו  ןיסב  תויזכרמ  םירע  ששל  ןאהוו  ריעהמ  תבכרב  םיעסונה  רפסמ  ןיב  קהבומו  קזח  רשק  אצמנ 

לש םרדעיה  אוה  הנורוקה  ףיגנב  תוקבדיהה  ינייפאממ  דחא  םירעה  . ןתואב  הפגמה  תוצרפתה  לש  ינושארה  בלשב  הנורוקה 
הז ןיא  ןכל , .תויושרה  לש  וא  םיאשנה  לש  םתטילש  אללו  םתעידי  אלל  הפגמה  תצפהו  םינושארה –  הריגדה  ימי  ךלהמב  םינימסת 

חותינ יכ  רעשל  ןתינ  .ןיס  םע  תורייתו  םיקסע  ירשק  םימייקמה  םירוזאב  ויה  ןיסל  ץוחמ  םינושארה  תויוצרפתהה  ידקומ  יכ  עיתפמ 
ךא ןטק  טועימל  ךוישל  ןתינ  ןיסל  ץוחמ  ןושארה  לגה  לש  תוינושארה  תויוצרפתההמ  דבכנ  קלחש  ךכ  לע  עיבצי  ינטרפ  יגולוימדיפא 
דע 18 ראוניב  םיכיראתב 10  ( chunyun  ) יניסה הנשה  שאר  תשפוח  יותיעה –  .רתי  - תודיינב םינייפואמש  םיעסונ  לש  יתועמשמ 

ץיאה תושפוחל –  םיאצוי  וא  םלועהו , ץראה  יבחרב  םירבחו  החפשמ  ינב  רקבל  םיאצוי  םיבר  םישנא  הכלהמבש  הנשה , ראורבפב 
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ךות .תופסונ  תוצרא  לא  םיעסונ  לש  םעפה  רתי , - תודיינב ןייפואמ  ףיגנה  תוצרפתה  לש  ינשה  בלשה  םג  ףיגנה  . תוטשפתה  תא 
.םלועה יבחר  לכל  ףיגנה  טשפתה  תיסחי  רצק  ןמז 

- תודיינ איה  תומדוק , תופגמ  לש  רתוי  תולבגומ  תויוצרפתה  תמועל  הנורוקה , ףיגנ  לש  תיסחי  הריהמה  תוטשפתהל  תוביסה  תחא 
לע תוילילשה  ןהיתועפשה  ןווגמ  לשב  הרגִש  תעב  םג  תובישח  שי  רתיה  - תודיינל תוולנה  תועפותל  ינרדומה  . םלועה  לש  רתיה 

הכוז הנניא  איה  םג  תורחאה –  ומכו  הלאה , יאוולה  תועפותמ  תחא  קר  איה  תולחמ  תצפה  .הגושגש  לעו  תישונאה  הרבחה  םויק 
תתחפהב ךרוצה  עקר  לע  רקיעב  תובישח  תלעב  איה  רתיה  - תודיינ תעפות  תויושרה  . םעטמ  קיפסמ  לופיטל  וא  רוביצה  תועדומל 

, לשמל .םילקאה  יונישל  רתויב  יתועמשמה  םרוגה  ןהש  הממח , יזג  תוטילפ  תתחפהבו  התומתלו , האולחתל  םרוגה  ריווא  םוהיז 
הינטירבבו 60% הייסולכואהמ , תוכיושמ ל-10%  דנלוהב  הרובחתב  שומיש  בקע  ןמחפה  תוטילפמ  תיצחממ  טעמכ  יכ  אצמנ 

- תודיינ תעפותל  יכ  םיארמ  םירקחמ  ךכ , לע  ףסונ  הייסולכואהמ  . תוכיושמ ל-20%  הרובחתב  שומיש  בקע  ןמחפה  תוטילפמ 
הייסולכואב  תובכש  ןיב  ילכלכ  - יתרבחה בוטיקה  תפרחהל  תמרוג  איה  יכו  הרבחהו , הליהקה  לע  תילילש  העפשה  תמייק  רתיה 

. םיכורא  םיקחרמל  רידת  ןפואב  םידיינתמה  הלא  לש  תישפנהו  תיזיפה  םתואירבב  העיגפ  לע  םיעיבצמ  םירקחמ  ןכ , ומכ  . 

םימרוג סוטטס  . למסו  הצרעהל  אשומ  ףא  אוהו  תיבויח   תיתרבח  הכרעהל  הכוז  רתי  - תודיינ בלשמה  םייח  חרוא 
םעטמ ההובג  תורידתב  חווט  - תוכורא תוסיטו  תועיסנ  לש  ןתכירצ  דודיעל  תויקוויש  תושיג  םע  בולישב  הלא , םייתרבח  - םייגולוכיספ

.תמייקמ תודיינ  לש  ןוויכל  יתוגהנתה  יונישל  תונויסינל  םייתועמשמ  םימסח  םה  םייתלשממ ,) םג  םיתיעלו   ) םיירחסמ םימרוג 

תיתואירב תלעותב  םיאטבתמה  םמצע , םידימתמה  םיעסונל  תוסיט  תתחפהמ  תונורתיה  יכ  ןעטנ  הנורחאל  םסרופש  רקחמב 
- אלה הרובחתה  תא  תיחפהל  ידכ  ןכל , .תוסיט  תתחפהמ  תעבונש  תיתביבסה  תלעותהמ  רתוי  םייתועמשמ  תיתרבח , - תיגולוכיספו

ותואירבל רוביצה  תועדומ  תרבגה  יכ  םיארמ  םייריפמא  םיאצממ  טרפל  . םייתואירבה  םיטביהה  תא  שיגדהל  שי  תמייקמ 
תאז רתוי  . האירב  הנוזתל  רבעמו  ןושיע  תתחפה  ןוגכ  הכירצ , יסופד  ייונישב  םיגשיה  רפסמל  הליבוה  רבכ  םירחא  םיטביהב 

תוצרפתה עקר  לע  דוחייב  רתיה , - תודיינ לש  רשקהב  םג  תוגהנתה  יונישל  תויביטקפאה  הלועפה  יכרדמ  תחא  תויהל  היושע 
.הנורוקה

תיתואירב תלעותב  םיאטבתמה  םמצע , םידימתמה  םיעסונל  תוסיט  תתחפהמ  תונורתיה  יכ  ןעטנ  הנורחאל  םסרופש  רקחמב  "
" תוסיט תתחפהמ  תעבונש  תיתביבסה  תלעותהמ  רתוי  םייתועמשמ  תיתרבח , - תיגולוכיספו

איה ךכבו  םירעה , רתי  םע  ןאהוו  ריעה  תא  תורשקמה  תויתשביה  הרובחתה  יכרד  תא  תיניסה  הלשממה  המסח  ב-23.1.2020 
ליבקמב .תורחא  תונידמ  ברקב  יוקיחל  םגדכו  ףיגנה , תוטשפתה  תעינמל  היגטרטסאכ  רגסב  המשוהש  הנושארה  ריעל  הכפה 

םא ודיגי  םימי  .םלועה  יבחר  לכב  רתיה  - תודיינ הקספ  םינש  הזמ  הנושארלש  ךכ  תוימואל –  - ןיב תוסיט  ולטוב  ףאו  ותחפוה 
.רתי - תודיינ יבגל  רוביצל  שיש  תודמעבו  תוסיפתב  יוצרה  יונישל  וליבוי  ול , התכזש  בחרנה  יתרושקתה  דההו  הנורוקה , תוצרפתה 

ןוגכ  ) םייטמוארט םיעוריא  בקע  תודיינו  הכירצ  יסופד  לע  תידיימה  העפשהה  תורמל  ונתוא , תדמלמ  הירוטסיההש  יפכ  ךא 
תוחוכ דודיעב  תמדוקה  םתמגמל  םירזוח  הכירצ  יסופדו  הרהמב , ששואתהל  הטונ  רוביצה  תופגמ ,) וא  רורט  יעוריא  תומחלמ ,

יותיפה תורמל  .רוביצה  ברקב  יתוגהנתה  יוניש  דודיעל  רידנ  תויונמדזה  ןולח  איה  תיחכונה  הפוקתה  .לשממה  ימרוגו  קושה 
תודדומתהל םורתל  היושע  רתיה  - תודיינ תתחפה  יכ  רוכזל  שי  הנורוקה , רבשמ  ינפל  ומייקתהש  הלאל  הרובחתה  יסופד  תרזחהב 
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חווטב תונורתפ  םישרודה  םילקאה , רבשמו  תימוקמה  הלכלכה  םוקיש  הנורוקהמ –  תוחפ  אל  םייתועמשמ  םירבשמ  ינש  םע 
.ידיימה

השענ תיתרבחהו  תירחסמה  היצזילבולגה  תעפשהו  תוימואל  - ןיבהו תוינוריע  - ןיבה הרובחתה  תותשר  חותיפ  תובקעב  יכ  הארנ 
חקל .םייתביבס  םילשכל  יוכיסה  רבוג  הז  עקר  לע  (. resilient  ) ןיסח תוחפ  תעב  הב  ךא  ליעיו –  רדסומ  רשוקמ , רתויו  רתוי  םלועה 

שי .תימוקמהו  תינוריעה  הרובחתה  קוזיח  ןמזב  - ובו תוימוקמ , תוליהקו  תוימוקמ  תולכלכ  קוזיח  אוה  הנורוקה  תוצרפתהמ  יוצר 
תונבומ ןניא  ןיידע  ןהיתוכלשהש  יאוול  תועפותל  םימרוגה  רתי , - תודיינו היצזילבולג  לש  םיצאומ  םיכילהת  ןובשח  לע  תאז  תושעל 

.ןהילע הטילש  ונל  ןיאשו  ןאולמב  ונל 
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