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 – רחא םדא  לש  רצוא  אוה  דחא  םדא  לש  לבז 
קבאמל יוטיח  רמוח  רוצייל  תיחמצ  תלוספב  שומיש 

הנורוקה תפגמב 

לש ךרדב  הנייגיה , לע  הדפקה  אוה  ( SARS-CoV2  ) הנורוקה ףיגנ  תוטשפתה  םע  תודדומתהל  םיירקיעה  קבאמה  ילכמ  דחא 
תא הלעמ  הז  רבד  לוהוכלא .) ינובגמו  לוטפס  'ל , גוכלא ןוגכ   ) לוהוכלא לע  םיססובמה  יוטיח  ירמוחב  םיחטשמ  יוטיחו  םיידי  תציחר 

(. לונתא גוסמ  רקיעב   ) לוהוכלאל ימלועה  שוקיבה 

לש תולעב  הלעמו  ןויקינ 80%  תמרב  לונתא  הנש  לכ  תאביימ  איה  ןכלו  ירחסמ , הדימ  הנקב  לונתא  לש  ימוקמ  רוציי  ןיא  לארשיב 
ריבסש ןוויכמ  תיתייעב , דבלב  אובי  לע  תוכמתסהה  .הנורוקה  רבשמ  תוכשמתה  םע  תולעל  יופצ  הז  ןותנ  ןוילימ ש"ח  . כ-40 

הפצנש יפכ  וב , ירוזא  וא  ימוקמ  רוסחמ  ףא  ןכתייו  וריחמ , הלעי  תאז  תובקעבו  רתוי , ףא  לונתאל  שוקיבה  לדגי  הפגמ  תעבש  חינהל 
רבכ לונתאב  רוסחמל  םינמיס  .ירשפא  יתלב  תויהל  יושע  לונתא  אובי  תולובג  תריגס  לש  הרקמב  ךכמ , הרתי  .תיחכונה  תוצרפתהב 

( םינוש םימוסרפ  יפ  לע  ץרמב 2020 , לחה ב-15   ) לוהוכלאה ריחמ  תא  ליבגהל  הלכלכה  דרשמל  םרג  הלועה  לונתאה  ריחמו  ופצנ ,
םילודיגמ םיקפומה  םירכוס  לש  הססתה  לע  ססובמ  ימלועה  לונתאה  רוציי  לש  עירכמה  בורה  ולש  . אוצי  לע  תינמז  רוסאלו 

תורטמל םילודיגש  ןוויכ  הגיאדמ , הדבועב  רבודמ  הפוריאב .) םינוש  םיניערגו  "ב  הראב סרית  יניערג  ליזרבב , רכוס  הנק   ) םיידועיי
רוצייב םיבר  םיצמאמ  םיעקשומ  ךכל , יא  .םיפסונ  םיבאשמו  ןשדה  םימה , תואלקחה , יחטש  לע  ןוזמ  ילודיג  םע  םירחתמ  היגרנא 
תא תראתמ  הלבט 1   ) ב '' ויכו אשד  ןוטרקו , ריינ  תלוספ  שק , ןוגכ  תיטולולצ ) - ונגיל  ) תיחמצ תלוספ  לע  שגדב  תלוספמ , לונתא 

(. תלוספה לש  םינושה  םיגוסה  בכרה 
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הלבט 1
תיחמצ  תלוספ  לש  םיצופנ  םיגוס  בכרה 

קרפל ןתינ  .הזתניסוטופה  ךילהתב  ורוקמש  ירכוסה  רצותה  זוקולג –  לש  רמילופ  אוהש  תיאת ,)  ) זולולצמ רקיעב  םיבכרומ  םיחמצ 
םע הבגה  זרזמ  זאלורדיה  גוסמ  םייפיצפס ) םיימיכ  םיכילהת  זרזמה  ןובלח   ) םיזנא טושפ : יטמיזנא  ךילהתב  וז  םירכוס  - בר תרשרש 

בכרומה ןיינבל  המודב  ןכש , םיזנאל , רמילופ  ותוא  תשגנה  אוה  רגתאה  .רמילופהמ  זוקולג  תלוקלומ  רורחש  תבוטל  םימ  תלוקלומ 
תבייחמ תיחמצה  תלוספהמ  םירכוסה  תשגנה  ךכש , ןוויכ  .הדרפה  תשרדנו  ינשב , דחא  םירוזש  ןינגילהו  תיאתה  ןוטבמו , הדלפמ 

תיאתה קוריפו  ןינגיל ,) רקיעב   ) תלוספה יביכר  ראשל  תיאתה  ןיב  דירפמש  םדק  - לופיט התסירג , תלוספה , ףוסיא  יבלש : - בר ךילהת 
.לונתאה רצונ  ובש  הסיסתה , ךילהת  תבוטל  םירמשל  םינימז  ויהיש  םירכוסל 

םדאל אמייק  - רב ןורתפ  תווהל  הלוכיו  עפשב , היוצמ  איה  דועו , הנתוכ  ןוטרקו , ריינ  ןוזמ , תובר : תוישעתב  תחכונ  תיחמצ  תלוספ 
בורלו דואמ , םירקי  םילעפמ  תמקה  שרוד  םדקה  - לופיט םויהל  ןוכנ  תאז , םע  קלד .) ףילחת  םג  שמשל  לוכי  לונתא   ) הביבסלו
ירצותל ליבוהל  לולעו  רצונש  בויבה  לשו  לופיטה  רחאל  תלוספה  לש  ןויקינ  יכילהת  תושרודש  תוקזח  תוצמוחב  שומיש  בייחמ 

.הסיסתה   ךילהתל  םיליער  יאוול 

ןוזוא תרזעב  םידקמ  לופיטש  םגדוה  םינרוא , - הפיח תטיסרבינוא  םע  ףותישב  ביבא  - לת תטיסרבינואב  הנורחאל  עצובש  רקחמב 
( – O  ) ןוזוא זגב  תלפוטמ  םימב  הלובט  תלוספ  וז  הטישב  .ריינ  רוזחמ  תלוספמו  ינוריע  םזגמ  הבוט  תוליעיב  לונתא  רוציי  רשפאמ 

תלוספה לש  םיילונפה  םיביכרמה  םע  ביגמ  אוה  הז  הרקמב  .םירחא  םירמוח  םע  ביגהל  הטונש  ץראה  רודכ  ינפ  לע  ביצי  אל  זג 
, לונתא רוצייל  ליעיו  טושפ  םידקמ  לופיט  איה  ןוזוא ) תפסוה   ) היצנוזוא .ןצמחל  ןוזואה  תויראש  תוכפוה  הבוגתה  רחאל  ןינגילה .) )
ןוזוא םילבוקמ , םדק  - ילופיטל דוגינב  ההובג  . הרוטרפמטב  וא  תוקזח  תוצמוח  ידי  - לע םהזמו  רקי  לופיטב  שומישב  ךרוצ  אלל 

, שומיש  ול  ןיאש  בוטר  םזג  לש  תונוט  הנש 620,000  לכ  תורצונ  לארשיב  .ןטק  הדימ  הנקבו  השירד  יפל  ימוקמ , רוצייל  ןתינ 
תונוט לש 100,000  בושיח  סיסב  לע   ) הנשב לונתא  תונוט  לש כ-33,000  רוצייל  ונלש , הדבעמה  ייוסינ  יפל  ליבוהל , תולוכיו 

ךומס רזובמ  לופיט  תורשפאמ  יאוול , ירצות  םירצונ  אלש  הדבועהו  ןוזואה  רוצייב  תוטשפה  תיאת .) הכותמ 50%  השבי , תלוספ 
לארשי תנידמל  רשפאי  תיחמצ  תלוספמ  לונתא  רוצייל  ונלש  השיגב  שומיש  .תלוספה  תלבוה  תויולע  תא  ענומש  הנזהה  רוקמל 
ראותמה רקחמה  סיסב  לע  .תוימלוע  תופגמ  ןמזב  דוחייב  ביצי , אל  אוביב  תולת  אלל  שקובמהו  ץוחנה  לונתאה  תא  המצעל  רצייל 
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, עדמה דרשמ  ףותישב  ביבא  - לת תטיסרבינואב  יגולואוזה  ןגב  ינשדח  ץולח  רקחמ  הנבנ  הלא  םימיבו  טנטפ , הנורחאל  םשרנ  ןאכ 
(. רויא 2 רויא 1 ו  ) ונחתיפש ךילהתל  הדבעמל  ץוחמ  תונכתיה  תחכוהל  דעונש 

רויא 1
לונתאה דעו  תלוספהמ  ךילהתה –  יבלש 

רויא 2
יוצר אלה  רמוחה  קוריפו  תיאתה  תדרפה  ןוזואב : םדק  - לופיט יבלש 

תוקד  5  ) קרקרי - בוהצל לופיטה ,) תליחת  ןימימ ,  ) םותכ - בוהצמ הסימתה  עבצ  יוניש  יפ  לע  קוריפה  תא  תוארל  ןתינ 
(. היצנוזוא תוקד   10 לאמשמ ,  ) ףוקש טעמכ  עבצל  דעו  היצנוזוא )
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