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 - תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ
 ןשומימו תוטלחה תלבק יכילהת

 הנידמה תצעומ ידי לע הנידמה תזרכה םוימ לחה ףיצר ןפואב םוריח בצמ םייקתמ לארשיב
 ידמ הפקות תא השדיח תסנכהו ,תחא הנשל תלבגומ םוריח בצמ תזרכה .1948 יאמב תינמזה
 תלחמל םרוגה )הנורוקה ףיגנ( )SARS-Co-2( הנורוקה ףיגנ ןיסב ץרפתה 2019 רבמצדב .הנש

COVID-19 )תוכמסל םאתהב תואירבה רש זירכה 27.1.20-ב .)הנורוקה תפגמ וא הנורוקה תלחמ 
 יכו ,תקבדימ הלחמ איה הנורוקה תלחמ יכ 1םעה תואירב תדוקפל 20 ףיעסב ול התנקוהש
 הנורוקה ףיגנ לש ותסינכ םע .)הנורוקה רבשמ( רוביצה תואירבל הרומח הנכס הייטעב תפקשנ
 םוריח תעש תונקת ןיקתהל 2020 ץרממ הלשממה הלחה הנורוקה רבשמ ץורפו לארשיל
 רוביצה לע תולבגמ ליטהלו רבשמב לופיטה ןיינעל תוטלחה לבקל הל רשפאל ידכ )ח"שקת(
 23.7.20-ב .תסנכב םיליגר הקיקח יכילה םייקל היהי שרדנש ילב הנורוקה תוטשפתה תעינמל
 קוח ."2020-ף"שתה ,)העש תארוה( הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס קוח" קקוח
 .קוחב םיטרופמה םיאנתב הנורוקה ףיגנ לשב םוריח בצמ לע זירכהל הלשממה תא ךימסמ הז

 לע ליטהל הלשממה תוכמסבש תונוש תולבגה קוחב וטרופ םוריח בצמ לע הזרכהה ףקותמ
 )ל"למ( ימואל ןוחטיבל הטמה לע זאד הלשממה שאר ליטה הנורוקה רבשמ תליחתב .רוביצה
  .הנורוקה רבשמב הלשממה ידרשמ תוליעפ תא ללכתל

 
 

8,600 - 
21,600 

  םיתמ
6,400 

  םיתמ
 4-כ
  םישדוח

114 
 םינויד

 תויזחת יפל הנורוקמ
 דרשמ לש התומתה
 לגב תואירבה
 .ןושארה האולחתה
 1,500 תמועל תאז

 תיזחתה יפל םיתמ
 לש רתויב הרימחמה
 .ל"חר

 

 דע הנורוקמ 
 .2021 ינוי עצמא

 

 

 

 תוצרפתה רחאל 
 הנורוקה ףיגנ
 הנומ לארשיב
 דרשמב רוטקיורפ
 .תואירבה

 תרגסמב ומייקתה 
 הלשממה תוליעפ
  הלשממהו 34-ה
 םינויד( 35-ה
 םינוש םימורופב
 ,ם"הר תושארב
 ינויד ,הלשממ ינויד
 ינוידו הנורוק טניבק
 רוזאל םירש תדעו

 26.1.20 ןיב )לבגומ
 .15.10.20 ןיבו

 
  ,)הדוקפל תפסותבש תוקבדימ תולחמ תמישר יוניש( םעה תואירב וצ ;1940 תנשל 40 'סמ םעה תואירב תדוקפ  1

 .8334 תונקת ץבוק ,2020 - ף"שתה
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9  
  4%  םישדוח

7  
  םיאנת

7,000 
 םימשנמ

 ףיגנ תוצרפתה רחאל
 לחה לארשיב הנורוקה
 ןונגנמ ליעפהל ל"הצ
 תרשרש תעיטקל
 אלמ ןפואב הקבדה
  .)"ןולא תדקפמ"(
 

 םיסנכנהמ 
 למנמ לארשיל
-ןב הפועתה
 ונפוה ןוירוג
 תוינולמב דודיבל
 2020 לירפא ןיב
 2021 ראורבפל
-כמ 20,000-כ(

551,000 
 .)םיסנכנ

 תווצו ל"למה ועבק 
 םיאנתכ םיחמומה
 ןמ האיציל םיבייחמ
 .ןושארה רגסה
 האיציה דעומב
 םיאנת ינש ,רגסהמ
 העברא ,ושמומ אל
 ושמומ םיאנת
 שמומ דחאו תיקלח
 .אלמ ןפואב

 שכרל דעיה אוה 
 עבקש םימשנמ
 הלשממה שאר
 תכרעמ תוכרעיהל
 תואירבה
 םע תודדומתהל
 .הנורוקה רבשמ
 

 
 

 תרוקיבה תולועפ
 לופיט ןפוא תא הנידמה רקבמ דרשמ ןחב )תרוקיבה תפוקת( 2021 ראוניל 2020 ינוי ןיב
 ,תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ ןפוא ןחבנ וז תרוקיבב .הנורוקה רבשמב הלשממה
 םסרופ וקלחש ,הנורוקה רבשמ םע לארשי תנידמ תודדומתה אשונב דחוימ חודמ קלחכ
 האולחתה לגל עגונ הז חודב תרוקיבה רקיע .2020 רבוטקואו רבמטפסב םייניב תוחודכ
 ינויב לחש ינשה האולחתה לגלו )ןושארה האולחתה לג( 2020 יאמ דע ץרמב לחש ןושארה
 תרוקיבה הקסע ,ל"וחמ לארשיל םיסנכנה אשונב .)ינשה האולחתה לג( 2020 רבמטפס דע
 תרוקיבה םויס רחאל .2021 ראורבפל דעו 2020 רבמצדמ לחש ישילשה האולחתה לגב םג
 ןוכנו ,הפגמה םע תודדומתהה לע עיפשה רשא הייסולכואה ןוסיח עצבמ לארשיב לחה
 ןוחטיבל הטמב התשענ תרוקיבה .יעיבר האולחת לג הווח לארשי תנידמ 2021 טסוגואל
 תימואל םוריח תושרב ,תוננוגתהל רשה רזוע תכשלב - ןוחטיבה דרשמב ;)ל"למ( ימואל
 ל"הצב ;םיטפשמה דרשמב ;תואירבה דרשמב ;)ר"הנמ( רוצייהו השכרהה להנימב ,)ל"חר(
 ועצוב המלשה תוקידב .הפיכאה תלהנימב - לארשי תרטשמבו ,)ר"עקפ( ףרועה דוקיפב -
 םיעצבמה ףגאב - ל"הצבו )דסומה( םידחוימ םידיקפתל דסומב - הלשממה שאר דרשמב
 לוהינב וקסע רשא םיבר םימרוג םע תרוקיבה תווצ שגפנ תרוקיבה ךלהמב .)ץ"מא(
 םירבשמ לוהינ םוחתב ןהו תופגמ לוהינ םוחתב ןה םיחמומ םעו ,הפגמה םע תודדומתהה
 .םוריח יבצמו
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 24 המייק 34-ה הלשממה - 34-ה הלשממב הנורוקה רבשמ תפוקתב תוטלחה תלבק
 המייק ןכ ומכ .הנורוקה רבשמ םע תודדומתהה אשונב םאולמב וא םקלחב וקסעש םינויד
 םורופב םינויד 31 םייק ם"הר ךכ לע ףסונ .םינויד העבש לבגומ רוזא תזרכהל םירשה תדעו

 תאו זאד ל"למה שאר תא בורל וללכ םיבכרהה .םירש תופתתשהב םקלח ,םינוש םיבכרהב
 הכימסה אל הלשממה יכ הלע תרוקיבב .תואירבה דרשמו רצואה דרשמ לש זאד םיל"כנמה
 'ד חפסנב טרופמכ םוריח תנוכתמב הלשממה תלעפה לע זרכוה אל יכו ,הנורוק טניבק
 לע תוטלחהה יכ הלע דוע .םוריחב הלשממה תדובע להונ :הלשממה תדובע ןונקתל
 שכר לע הטלחההו האולחתה תויזחתל תופולח תגצה ,ןוחטיבה דרשמב תועייתסה
 אלו ם"הר תושארב םינוש םימורופ תרגסמב ולבקתה 34-ה הלשממה תפוקתב םימשנמ
 .הלשממה תאילמב ונודנ

-מ הלשממה תטלחהב - 35-ה הלשממב תוטלחה תלבקו הנורוקה טניבק תמקה
 םירש 15 לש בכרהבו ם"הר תושארב )הנורוקה טניבק( םירש תדעו םקות יכ עבקנ 24.5.20

 תרגסמ" שמשת הדעווה )א( :הנורוקה טניבק ידיקפת ורדגוה הלשממה תטלחהב .םיפסונ
 )ב( ."הנורוקה רבשמב לופיטב םיקסועה םייתלשממה םימרוגה ללכ ןיב הנוילע םואית
 תוצרפתה תארקל תוכרעיהב קוסעת" הדעווה )ג( ."האיציה תייגטרטסא תא זכרת" הדעווה
 22 הנורוקה טניבק םייק 15.10.20 דעו 2020 יאמב ותמקה זאמ ."הנורוקה ףיגנ לש תרזוח
 הלשממה תטלחהב .םינויד השיש לבגומ רוזאל םירשה תדעו המייק הפוקת התואב .םינויד
 לש ותמקהל דע ,תאז חכונו ,הלשממה םשב תוטלחה לבקל הנורוקה טניבק ךמסוה אל
 ולבקתהש תוטלחהה לכל הלשממה לש רושיא שרדנ 26.7.20-ב שדחמ הנורוקה טניבק
  .וב

 ןיבש הפוקתב - ינשה האולחתה לג תפוקתב הנורוקה טניבקו הלשממה תוליעפ
 םיעצמאב וז הפוקתב הנד אל הלשממהו ,סנכתה אל הנורוקה טניבק 2.8.20-ל 3.7.20

 רפסמב רכינ לודיג לח וז הפוקתבש ףא ,ל"למה ץילמה םהילעש האולחתה םוצמצל
 רבשמ םע תודדומתהב תוידיימו תוריהמ תוטלחה תלבקב ךרוצה חכונ .השק בצמב םילוחה
 תינכות רושיא הז ללכבו ,2020 טסוגואבו ילויב טניבקה לש תוטלחה תלבקב יוהיש ,בכרומ
 רבדהו ,םייעוצקמה םימרוגה תצלמה יפ לע האולחתה תא םצמצל תלוכיב עגפ ,"רוזמרה"
 .18.9.20-ב ףסונ יצרא רגס תלטה רבדב הטלחהה לע עיפשה

 - הנורוקה רבשמ םע תודדומתהל תואירבה דרשמ לש תויביטרפואה תולוכיה
 זכרמ לוהינבו שכרה ימוחתב יביטרפוא הנעמ ןתמבו לוהינב השקתה תואירבה דרשמ
 העבראכ הנומ 2רוטקיורפה .הפגמה ינוכיס תא תיחפהל ודעונ רשא )ט"לשמ( הטילשה
 םימוחתב תואירבה דרשמ לש םיישקהש תורמלו לארשיב הנורוקה תפגמ ץורפמ םישדוח
 יונימ ,ןכ ומכ .רבשמה תליחתב תוטלחהה ילבקמ ינפל וגצוה םייביטרפוא - םיילוהינה

 
 .הקבדהה םדקמ לש תיתטיש הדרוהל איבהל התרטמש ,"לארשי ןגמ" תינכות להנמ  2

 תרוקיבה ןמ הלועה בצמה תנומת
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 תינכות שוביג םג בכעתה ךכיפל .תויוכמס תרדגהבו יונימ בתכב הוול אל רוטקיורפה
 הנעמ הנתנ 2020 ילויב תואירבה דרשמב ט"לשמ תמקה .הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל
 .תואירבה דרשמב תורסחה תויביטרפואה תולוכיהמ קלחל

 ל"למה לע לטוהש דיקפתה - הנורוקה רבשמ לוהינב הלשממל עויסב ל"למה דוקפת
 ,ל"למה תא ואיבה ,ןושארה האולחתה לג ךלהמב רבשמה םע תודדומתהה לש תובכרומהו

 ףסונ הנורוקה רבשמ לוהינל םיעגונה יביטרפוא יפוא ילעב םידיקפת עצבל ,םעפל םעפמ
 ךמסויש ידועיי יביטרפוא ףוג תלעפה ךירצמ ימואל רבשמ לוהינ .הטמ ףוגכ ודיקפת לע
 סיסב לע התשענ הנורוקה רבשמב ל"למה לש ותוליעפ .ינידמה גרדה תוטלחה שומימל
 לש ינוגראה הנבמה ןיב המילהל רשאב הניחב הכרענש ילבמ םייקה ינוגראה הנבמה
 תופטושה ויתומישמ רתי םעו הנורוקה רבשמ םע תודדומתהב ויתומישמ ןיבל ל"למה
 .ודיקפת ףקותמ תושרדנה

 "םודא תווצ" םיקהל ךרוצה ל"למב ןודנ רבשמה תליחתב - ל"למב "םודא תווצ" תמקה
 .םקוה אל הזכ תווצ ךא ,היישעהו הדובעה תוחנה תא רגתאיש )"ארבתסמ אכפיא"(

 אל הנורוקה טניבק וא הלשממה ינוידב - הלשממהו ם"הר תוטלחה שומימ לע הרקב
 םירשל רשפאל ידכ ,הלשממהו ם"הר תוטלחה רחא בקעמו הרקב לש רודס ךילה םייקתה
 טניבק וא הלשממה לש םינויד 28-מ הרשעב .םהיתוטלחה שומימב םימסח לע תעדל
 תוטלחה לש םושיי ןפואל תוסחייתה גיצה ל"למה 8.11.20-ל 8.3.20 ןיבש הפוקתב הנורוקה
 הנורוקה טניבקל וא הלשממה תאילמל ל"למה גיצה אל םירחאה םינוידה 18-ב ;תומדוק
 .םהיתוטלחה םושיי יבגל בצמה תנומת תא

 ,ותיא תודדומתההו ןושארה האולחתה לג םותב - רבשמה לוהינב םיחקל תקפה ךילהת
 םיחקלה תגצה םשל רבשמה לוהינ אשונב ינללוכ םיחקל תקפה ךילהת םילשה אל ל"למה
 םיחקל תקפה ןויד ומייק אל הנורוקה טניבק וא הלשממה ,ןכ ומכ .תוטלחהה ילבקמל
 אל תרוקיבה םויס דעומב .ינשה האולחתה לגל ןושארה האולחתה לג ןיבש הפוקתב
 םיחקל תקפה המלשוה אל הז ללכבו תימואלה המרב םיחקל תקפה לש ךילהת םלשוה
 .תואירבה דרשמו ל"למה לש

 2020 ינויל דע :ןושארה האולחתה לגב - רבשמה לוהינב סוחיי שיחרת לע תוססבתה
 הנורוקה רבשמ לש תובחרנ תועפשהב ,רתיה ןיב ,קסועה סוחיי שיחרתב הנד אל הלשממה
 האולחתה תיזחת תא לביק זאד ם"הר ןכ ומכ .החוורו ךוניח ,הלכלכ יטביהב קשמה לע
 םילדבהה ףא לע ,תונושה תופולחה הלשממל וגצוהש ילב תואירבה דרשמ לש הרימחמה
 תואירבה דרשמ תיזחתל ל"חר תיזחת ןיב לדבהה ןהיניבו תונושה תויזחתה ןיב םירכינה
 לעו הלשממה ידרשמ תוכרעיה לע ,רחבנה שיחרתה לע הטלחהה לש העפשההו

 תא ועבק הלשממהו הנורוקה טניבקש רחאל :ינשה האולחתה לגב .קשמה תולהנתה
 לע וחנה םה ,ינשה האולחתה לג תארקל הדובע תחנה שמשתש האולחתה תיזחת
 םיפסונ םימוחת לע תורזגנה תויועמשמה תא ונחבש ילב ,דבלב תואירבה תכרעמ תוכרעיה
 ךרעיהל םינושה םידרשמה תא וחנהש ילבו ,תוברתו הרובחת ,הלכלכ ,הקוסעת ,ךוניח ןוגכ
 ןושארה האולחתה לגב האולחתל התייהש תרכינה העפשהה תורמל תאז לכ .ךכל םאתהב
 .קשמהו ךוניחה תכרעמ לע שגדב ,םימוחתה ללכ לע
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 האולחתה לגל תוכרעיההו ןושארה האולחתה לגמ האיצי תייגטרטסא תעיבק
 ,תאז םע .םיחמומה יתווצ תוצלמה לע ךמתסהב רגסהמ האיצי תינכות ןיכה ל"למה - ינשה
 תליחת דעו לירפא עצמאמ ןושארה רגסה ןמ האיציל םינושארה םידעצה יכ הלע תרוקיבב
 םידעי העבקש ילבו ,רגסהמ האיציל ל"למה תינכותב הנד הלשממהש ילב ושמומ 2020 יאמ
 4.5.20-ב הלשממה הנדשמ .האולחתה תוטשפתה לע תולקהה תעפשה תניחבל םידדמו

 ןמ האיציל םיבייחמה םיאנתה לש םמויק תא הנחב אל איה ,רגסהמ האיציה תייגטרטסאב
 .הקבדה תרשרש תעיטקל יביטקפא ןונגנמ שומימ םהבו ,ל"למה תינכותב ורדגוהש רגסה
 לש ןמז ירעפ לע רמש אל רגסה ןמ האיציל הלשממה הרשיאש הוותמה ,ךכ לע ףסונ

 2020 ינויו יאמ ךלהמב יכ הלע דוע .םיחמומה תצלמהל דוגינב ,תולקהה ידעצ ןיב םייעובש
 אלל ,רתוי ףא ריהמ בצקב תולקה שומימ הרשיאו העבקש הוותמה תא התניש הלשממה
 ידעצ רשאל הכישמה איה יכו ,האולחתה תוטשפתה לע הלא םידעצ לש תועפשהה תניחב
 תורונ" שולש ךותמ םייתש לש ףסה יכרעל רבעמ לא האולחתה תורבגתה רחאל םג תולקה
 .ועבקנש "הרהזאה

 ,2020 רבמצד ףוס תארקל דעו 2020 יאמ תליחתמ - ל"וחמ ץראל םיסנכנב לופיטה
 שדוחב םילוח 16,000-כמ לארשיב האולחתה רועיש יבקע ןפואב לדג הבש הפוקת
 םיסנכנה רפסמב לודיג לח ןכו המויסב םילוח 338,000-כל דעו הרומאה הפוקתה תליחתב
 אל ,המויסב שדוחל 101,000-כל דעו הפוקתה תליחתב שדוחל םיסנכנ 9,700-כמ ץראל
 דרשמ תדמע תא ונחב אל הנורוקה טניבק וא הלשממה .תוינולמב דודיב תבוח העבקנ
 לש הייהשל תופסונ תופולח תניחבל וא ל"וחמ םיסנכנל תוקידב בולישל עגונב תואירבה

 ל"וחמ םיסנכנה לע רתוי םיקודה חוקיפו הרקב אללש הנבהה ףא לע ,תוינולמב םימי 14
 הנכסב הרכהה ףא לע ,ןכ ומכ .לארשיל שדח האולחת לג לש "אובי" עונמל השק היהי

 ,ןוסיחה עצבמ תא הנכסב דימעהל םילולעה לארשיל ףיגנה לש םיטנאירו תסינכ לש
 ורשפיא ותסינכ תמילבל 2020 רבמטפסב ילגנאה טנאירווה לע עדונ זאמ וטקננש תולועפה
 תניחבמ ןה ליעי אוה יכ אצמנ אלש דודיב ,יתיב דודיבל ל"וחמ םיסנכנהמ 98%-כ לש רבעמ
 םיסנכנב לופיטה יכ הלע תרוקיבב .הפיכאה תולועפ תניחבמ ןהו םידדובמה לש תויצה
 ךותמ 531,000-כ( םיסנכנהמ 96%-כ תיינפה לש דחא ןורתפ לע ססבתה ג"בתנמ ל"וחמ
 חכוה רבדהו ,2021 ראורבפל 2020 לירפא ןיבש הפוקתב יתיב דודיבל )םיסנכנ 551,000-כ
 .ליעי אלכ

 תנוכתמב לועפל לחה תויגולוימדיפאה תוריקחה ךרעמ - תויגולוימדיפא תוריקח ךרעמ
 םישדוח העשתכ ,2020 רבמבונ תליחתב "ןולא תדקפמ" תא םיקה ל"הצש רחאל האלמ
 דוע הנתינ רשא ,ותמקהל ם"הר תייחנה רחאל הנש יצחו הנורוקה רבשמ ץורפ רחאל
 .ןושארה רגסהמ האיציה תליחתב
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 תידועיי םירש תדעו תמקה לע הלשממה הטילחהש תעב ,םוריח וא רבשמ תותעב יכ ץלמומ
 םשכ ,םירשה תדעוול תויוכמס תונקהל תורשפאה תא ןחבת איה ,םידיקפת םילטומ הילע
 .2020 ילויב הנורוקה טניבקל תויוכמס התנקה ותרגסמבש ,הז רבשמ לוהינ תעב הגהנש

 ,רבשמה לוהינב םיברועמה םימרוגה לכ ףותישב הפיקמ הניחב ךורעי ל"למה יכ ץלמומ
 טביהל הנעמ ןתית רשא הנוכנה הפולחה לע עיבצהל ידכ ,תואירבה דרשמ םשארבו

 ינפל ועבקנש יפכ הפגמב לופיטל תויחכונה תומרונה תניחב תא הז ללכבו ,יביטרפואה
 עוריא לש בחרנ הכ ףקיהב לופיטל םידחוימה םיכרצל המאתהבו הנורוקה רבשמ ץורפ
 רשאב ,ל"למה תניחב יאצממל םאתהב ,ןויד םייקת הלשממה יכ ץלמומ דוע .דיתעב המוד
 .הפגמ גוסמ רבשמ לש יביטרפוא לוהינל תונושה תופולחל

 םימרוגה ללכ יחקל ובלושי םהבו םיחקלה תקפה יכילהת תמלשהל לעפי ל"למה יכ ץלמומ
 ,םיחקלה תקפה ןיינעב ןויד ומייקי הנורוקה טניבק וא הלשממה יכ ץלמומ דוע .םייטנוולרה
 ,םיאבה האולחתה ילג תארקל תוכרעיהה רופיש ךרוצל תאז ,האולחתה לג םויס םע טרפבו

  .ושחרתי ןכא הלא םא

 םיטביהה לולכמל תוסחייתה לולכי הלשממה ץמאתש סוחיי שיחרת יכ ץלמומ 
  .םייטנוולרה הלשממה ידרשמ ללכ תוכרעיה לע םהיתועפשה תוברל ,םייתכרעמה

 םינפה ןוחטיבל דרשמה ,ןוחטיבה דרשמ ,תואירבה דרשמ ףותישב ,ל"למה יכ ץלמומ
 שבגיו הכ דע ל"וחמ םיסנכנב לופיטה אשונב האלמ םיחקל תקפה עצבי הרובחתה דרשמו

 :הלא םיאשונב רתיה ןיב ,תונוש תופולח תליקש תוברל ,וז היגוסב לופיטל תללוכ העצה
 דודיב יבח לע דודיבה תבוח לש תיביטקפא הפיכא ,ץראבו ל"וחב םיסנכנל תוקידב עוציב
 תובכרומ חכונ .םתיבב דודיבל הפועתה למנמ םיסנכנה לש הרובחתה יכרוצל הנעמו יתיב
 ונחבי הלשממהו הנורוקה טניבק יכ ץלמומ ,ל"וחמ ףיגנה תרידח תעינמ םע תודדומתהה
 ללוכה הנעמ ןתינ יכ ואדוויו הנממ םיאצויהו ץראל םיסנכנה תייגוס תא יתיע ןפואב
 םידעצ ןיב ןוזיא ךות חווט תכורא הייארב םישרדנה םימילשמה םידעצה לכל תוסחייתה
  .טרפה תויוכז לע הרימשה ןיבו ףיגנה תוטשפתהל ןוכיסה תתחפהל

 תוכשמתה חכונל ל"למה לש ינוגראה הנבמה תא ונחבי ל"למהו ם"הר דרשמ יכ ץלמומ 
  .ויתומישמ רתילו רבשמה םע תודדומתהל תועגונה תוידועייה ויתומישמל בל םישב רבשמה

 

  

 תרוקיבה תוצלמה ירקיע
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 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע

  

 2020 ץרמ ןיב םינסחתמה רפסמו השק בצמב םילוחה רפסמ
 2021 טסוגואל
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 דוביעב ,תתשרמב ומסרופש הריגההו ןיסולכואה תושר בולישב Data.gov תתשרמה רתאמ םינותנ יפ לע
 .הנידמה רקבמ דרשמ

 .)חודה ףוגב טוריפ ואר( םיגירח םירקמ טעמל ,דודיב תבוח העבקנ 7.5.20 ןיבו 12.4.20 ןיבש הפוקתב *

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 2020 ץרמ ןיב ג״בתנמ לארשיל םיסכנהו הנורוקה ילוח ףקיה
 2021 ראורבפל
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 םוכיס
 לע ןהו רוביצה תואירב לע ןה ויתועפשהבו ופקיהב גירחה ימלוע רבשמל המרג הנורוקה תפגמ
 ,םייופצ אל םירבשמ דוחייב ,םירבשמ לוהינ .לארשי תנידמ יבשות לש יתרבחהו ילכלכה בצמה
 ףא לע יכ אצמנ תרוקיבב .תואדו-יאו ץחל יאנתב תולועפ לש ריהמ עוציבו תוטלחה תלבק בייחמ
 םינוכיסה רבדב םלועב הנורוקה ףיגנ תוצרפתה םע לארשי תלשממ לש הריהמה הנבהה
 תוטלחה תלבק יכילהתב םייוקיל ואצמנ ,הנכסה םוצמצל תולועפ תטיקנב ךרוצהו ךכמ םיעבונה
 הלשממב הנורוקה רבשמ תפוקתב תוטלחה תלבק :הלא םיאשונב רתיה ןיב ,לעופל ןתאצוהו

 טניבקו הלשממה תוליעפ ,35-ה הלשממב תוטלחה תלבקו הנורוקה טניבק תמקה ,34-ה
 תודדומתהל תואירבה דרשמ לש תויביטרפואה ויתולוכי ,ינשה האולחתה לג תפוקתב הנורוקה
 תוטלחהה שומימ לע הרקבב ,רבשמה לוהינב הלשממל עויסב ל"למה לש ודוקפת ,רבשמה םע
 האולחתה לגמ האיצי תייגטרטסא תעיבק ,סוחיי שיחרת לע תוססבתה ,רבשמב םיחקל תקפהבו

 תוריקחה ךרעמ תמקהו ל"וחמ ץראל םיסנכנב לופיטה ,ינשה האולחתה לגל תוכרעיהו ןושארה
 רפסמ לש יתועמשמ םוצמצל םרת לארשיב הייסולכואה ןוסיח ,2021 יאמל ןוכנ .תויגולוימדיפאה
 דקופ יעיבר האולחת לג ,2021 טסוגואל ןוכנ ,תאז םע .הנורוקה ףיגנמ םישקה םילוחהו םיקבדנה
 םהבו עוצקמה ימרוגו הלשממה ירש ,ם"הרש תובישחה תקזחתמ ,ךכשמו לארשי תנידמ תא
 ולעפי ,םייטנוולרה הלשממה ידרשמ רתיו ןוחטיבה דרשמ ,תואירבה דרשמ ,ם"הר דרשמ ,ל"למה
 יכילהת בויט ךרוצל תאז ,תוולנה תוצלמהה ץומיא תא ונחביו הז חודב םיטרופמה םייוקילה ןוקיתל
 המרב תידיתע תודדומתה םע ןכו ,הנורוקה רבשמ ךשמה םע תודדומתה תעב תוטלחהה תלבק
 .וילא תוכרעיהה רופיש םשלו המוד לדוג רדסב רבשמ םע תימואלה
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 - תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ
 ןשומימו תוטלחה תלבק יכילהת

 אובמ
 םרוגה )הנורוקה ףיגנ - ןלהל( )SARS-Co-2( הנורוקה ףיגנ ןיסב טשפתהל לחה 2019 רבמצדב
 ,תואירבה רש זירכה 27.1.20-ב .)הנורוקה תפגמ וא הנורוקה תלחמ - ןלהל( COVID-19 תלחמל
 ,תקבדימ הנורוקה תלחמ יכ ,3םעה תואירב תדוקפל 20 ףיעסב ול התנקוהש תוכמסל םאתהב
 תואירבה ןוגרא ל"כנמ 4זירכה 30.1.20-ב .רוביצה תואירבל הרומח הנכס היטעב תפקשנ יכו

 לחה 2020 ראורבפ עצמאמ .ימלוע םוריח עוריאכ ףיגנה תוצרפתה לע )ע"בא - ןלהל( 5ימלועה
 השולשכ ,11.3.20-ב .)הנורוקה רבשמ ץורפ - ןלהל( תורחא תונידמל תוריהמב טשפתהל ףיגנה
  .תימלוע הפגמכ הנורוקה לע ע"בא 6זירכה ,ףיגנה תוצרפתה רחאל םישדוח

  ןוילימ 2.82-כו ,ףיגנב וקבדנ םלועה יבחרב שיא ןוילימ 128.9-כ יכ התיה הכרעהה 31.3.21-ל ןוכנ
 לארשיב .תונידמ 219-ל טשפתה ףיגנה דעומ ותואב .7הנורוקה תלחממ ורטפנ םהמ )2.2%-כ(
-כ( שיא 6,207 הנורוקה תלחממ ורטפנ םימילו ,שיא 833,570-כ דעומ ותוא דע ףיגנב וקבדנ

 רתיה ןיב ,הנממ התומתה תא קר אלו הלחמה תא עונמל בושח יכ ןיוצי .8םיקבדנ םתואמ )74%0.
 הלחממ ולבס םא םג ,םתמלחה רחאל חווט יכורא םינימסתמ לובסל םילולע הנורוק ילוחש םושמ
 ,זוכירב ישוק ,תינורכ השלוחו תופייע ,העימשב הדירי ,םייבצע םיכוביס הז ללכבו ,דבלב הלק
  .9םיכשמתמ המישנ יישקו יתאיר קזנ ,תיבבל העיגפ

 רבמצדמ לארשיב הנורוקה רבשמ לש תוירקיעה ןויצה תודוקנ לש ןמזה ריצ לע רואית ןלהל
 :2021 ראורבפ דעו 2019

  

 
 ,)הדוקפל תפסותבש תוקבדימ תולחמ תמישר יוניש( םעה תואירב וצ ;1940 תנשל 40 'סמ םעה תואירב תדוקפ  3

 .8334 תונקת ץבוק ,2020 - ף"שתה

4  Statement on the second meeting of the international Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding 
the outbreak of novel coronavirus (2019-vCoV). 

 הערתהו חוקיפ ,בקעמ איה ןוגראה תרטמ .תודחואמה תומואה ןוגרא לש תויונכוסה תחא אוה ימלועה תואירבה ןוגרא  5
 .ותחוורו םדאה תואירב םודיקו םייתואירב םוריח יבצמ לע תובוגתה םואית ,רוביצה תואירב םוחתב םינוכיס ןיינעב
 .אשונב םינותנ ףסואו תוילבולג תואירב תויגוסל עגונב תויחנהו םינקת עבוק ןוגראה

6  WHO Director-general's opening remarks at the media briefing on COVID19-March 2020.  

 .תתשרמב ourworldindata.gov רתאה ךותמ  7

 .data.gov.il םייתלשממה עדימה ירגאמ רתאב Covid-19 רגאמה ךותמ  8

 .15.7.20-מ 156 'סמ ךמסמ ,ימואלה עדיהו עדימה זכרמ  9
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 ןשומימו תוטלחה תלבק יכילהת - תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 ןיב ץראב ומיע תודדומתהבו הנורוקה רבשמב תובושח ןויצ תודוקנ :1 חול
 ןמזה ריצ לע ,2021 ראורבפל 2019 רבמצד

31.12.19 5.1.20 13.1.20 30.1.20 21.2.20 27.2.20 8.3.20 

 תחוודמ ןיס
 המכ לע
 ולחש םישנא
 תואיר תקלדב
 תירותסמ

 חוודמ ע"בא
 הנושארל
 לע
 תוצרפתה
 שדחה ףיגנה

 הנורוק הלוח
 ןחבוא ןושאר
 ץוחמ
 ןיס תולובגל
 )דנליאת(

 זירכמ ע"בא
 בצמ לע
 לש םוריח
 תואירב
 רוביצה

 

 לע רוסיא
 ןיסמ הסינכ
 לארשיל

 

 תניפס יעסונ
 דנומייד"
 "ססנירפ
 םיעיגמ
 ,לארשיל
 הלוח םהבו

 תחא

 הנורוק הלוח
 ןושאר
 - לארשיב
 ףינס להנמ
 טאריפ״ה
 ״םודאה

 

 לע רוסיא
 םיריית תסינכ
 הילטיאמ

 ןחבוא
 הנושארל
 לארשיב
 הלוח
 הנורוק
 רוקמש
 ותקבדה
 עודי וניא

       

9.3.20 11.3.20 14.3.20 16.3.20 24.3.20 25.3.20 11.4.20 

 תבוח תבחרה
 יתיבה דודיבה
 לע התלחהו

 ילארשי לכ
 ל"וחמ רזחש

 זירכמ ע"בא
 הנושארל
 הנורוקה לע
 הפגמכ
 - תימלוע
 הימדנפ

 לע רוסיא
 תולהקתה
 רתוי לש
 ,שיא הרשעמ
 תריגס
 תומוקמ
 יוליבו תוברת

 לע תוטלחה
 ,ימוקמ רגס
 תולבגה
 תוליעפ
 ,הדובעב
 ירלולס ןוכיא
 ילוח לש
 יבחו הנורוק
 דודיב

 תמקה
  10ט"לשמ
 ידי לע
 דסומה
 ל"הצו

 תטלחה
 הלשממ
 רגס ליטהל
 ןושאר

 יונימ
 רוטקיורפ
 תינכותל
 תובא ןגמ"
 "תוהמיאו

  

 
 הבחרה ואר( תואירבה דרשמ ט"לשמ ידי לע ףלחוה ךשמהבו ל"הצו דסומה ומיקהש )ט"לשמ( הטילש זכרמ  10

 .)ךשמהב
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12.4.20 19.4.20 3.5.20 17.5.20 3.7.20 6.7.20 23.7.20 

 בייחמה וצ
 תוכסמ תייטע
 בחרמב
 ירוביצה

 

 לכ תינפה
 םיסנכנה
 דודיבל ל"וחמ
 תוינולמב
 םעטמ
 הנידמה

 תולקה
 הדובעב
 םאתהב
 ותה" יאנתל
 "לוגסה

 תיקלח הרזח
 תכרעמ לש
 ךוניחה

 תמקה
  הלשממה
 35-ה

 

 האלמ הרזח
 םידלי ינג לש
 האיציה דע
 ץיקה תשפוחל

 תטלחה
 הלשממה
 תא םיקהל
 ט"לשמ
 דרשמ
 תואירבה

 לע הטלחה
 תריגס
 תומלוא
 ,םיעוריאה
 ירדח ,םירב
 יעפומ ,רשוכ
 דועו תוברת

 יונימ
 רוטקיורפ
 הנורוק
 דרשמב
 תואירבה

       

24.8.20 30.8.20 -  
24.9.20 

17.10.20 28.10.20 27.12.20 7.2.21 - 
21.2.21 

 רש תטלחה
 רשו תואירבה
 לע ךוניחה
 תכרעמ תחיתפ
  ךוניחה
 1.9.20-ב

 תונוש תוטלחה
 תולבגה לע
 רגסו העונת

 

 רושיא - 30.8.20
 "רוזמרה" הוותמ
 טניבק ידי לע
 הנורוקה

 

 רגס - 18.9.20
 ינש

 רגסה םויס
 ינשה

 תטלחה
 לע הלשממה
 הדקפמ תמקה
 תיתמישמ
 תעיטקל
 תוארשרש
 הקבדה

 תטלחה
 הלשממה
 רגס ליטהל
 ישילש

 יתגרדה םויס
 דע רגסה לש
 ות" תלעפה
 החיתפו "קורי
 לש הבחר
 קשמה

 

 םוסרפ - 7.2.21
 רבדב הנקת
 תונוש תולבגה
 וא האיצי לע
 לארשיל הסינכ

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב תרוקיבה יכמסמ יפ לע

 רוזיפ רחאל רבעמ תלשממכ 34-ה הלשממה הנהיכש תעב השחרתה הנורוקה ףיגנ תוצרפתה
 המקוה 17.5.20-ב .23-ה תסנכל תוריחב ומייקתה 2.3.20-ב .2019 רבמצדב ,22-ה תסנכה
 2021 ראוניב תרוקיבה םויס דעומ דעו זאמו ,23-ה תסנכה הרזופ 23.12.20-ב .35-ה הלשממה
 .רבעמ תלשממכ 35-ה הלשממה הלעפ
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 ןשומימו תוטלחה תלבק יכילהת - תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 תונידמב רוביצה תואירב תוכרעמ תוכרעיהל תויחנה ובו 11ךמסמ תתשרמב ע"בא םסרפ 4.2.20-ב
 קבדיהל םילוכי םדא ינב יכ ןיוצ ךמסמב .12םלועה יבחרב הנורוקה ףיגנ תוטשפתה תארקל תונוש
 תוצלמהה ירקיע וטרופי ןלהל .םימהוזמ םיצפחו עגמ ,קור תופיט תועצמאב רקיעב ףיגנב הזמ הז

 :ןוגראה לש

 הניינעב הרבסההו םואיתה יצמאמ תא ליבוהל תולשממה לע ,הפגמה תוטשפתה חכונ 
 םואית-יאו המיאתמ תוכרעיה רסוח .אשונב תוטלחה תלבקו םינוכיסה תכרעה ךרוצל
 םע דדומתהל תואירבה תכרעמ לש תלוכיב עגפי םייטרפ וא םיירוביצ םינוגרא ןיב םדקומ
 .ףיגנה תוטשפתה

 ךרעמ .הייסולכואה םע ףוקשו עובק ןפואבו תוריהמב רשק םויקל ךרעיהל תונידמה לכ לע 
 .תואירבה תכרעמ תוליעפל יטירק אוה ליעי הרבסה

 ךרעמ תמקה ךות )בקעמה יאצממ לע ןוגראל חוודלו( ףיגנה תוטשפתה רחא בוקעל שי 
 .הנידמל הסינכה תודוקנב םיקבדנ רותיאל

 הנעמ תלבקו ףיגנל םיירשפא הפישח ירקמ לש ריהמ רוקחת ךרוצל תכרעמ םיקהל שי 
 .ךכל םאתהב ריהמ

  .תוקידב לש ריהמ ןוחבא רשפאל ידכ תודבעמה ךרעמ תא רבגתל שי 

 הנידמה תויושר לע .ףיגנב האופרה יתווצ לש םתוקבדיה תעינמל לועפל רתויב בושח 
 .רומאכ תוקבדיה תעינמל תינכות חותיפ תועצמאב ךכל ךרעיהל

 ,תיטסיגול תוליעפל תימואל תוכרעיהו תונכומ לולכל ףיגנה תוטשפתהל הנעמה יצמאמ לע 
 תוטשפתהל םיעגונה םינוכיסהו םיכרצה םע תודדומתה םשל םיאלמ לש לוהינלו שכרל
 .הפגמה

 תרוקיבה תולועפ
 הלופיט ןפוא תא הנידמה רקבמ דרשמ קדב )תרוקיבה תפוקת - ןלהל( 2021 ראוניל 2020 ינוי ןיב
 ,תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ תא הנחב וז תרוקיב .הנורוקה תפגמב הלשממה לש
 רקיע .2020 רבוטקואבו 2020 רבמטפסב םייניב תוחודכ ומסרופ םקלחש תוחוד תפוסא תרגסמב
 לג - ןלהל( 2020 יאמ דע 2020 ץרמ םישדוחב לחש ,ןושארה האולחתה לגל עגונ תרוקיבה
 ןלהל( 2020 רבמטפס דע 2020 ינוי םישדוחב לחש ,ינשה האולחתה לגלו ,)ןושארה האולחתה
 האולחתה לגב םג תרוקיבה הקסע ,ל"וחמ לארשיל םיסנכנה אשונב .)ינשה האולחתה לג -

 עצבמ לארשיב לחה תרוקיבה םויס רחאל .2021 ראורבפל דעו 2020 רבמצדמ לחש ישילשה
 לארשי תנידמ ,2021 טסוגואל ןוכנו ,הפגמה םע תודדומתהה לע עיפשה רשא הייסולכואה ןוסיח
 רשה רזוע תכשלב - ןוחטיבה דרשמב ;ל"למב התשענ תרוקיבה .יעיבר האולחת לג הווח
 ףרועה דוקיפב - ל"הצב ;םיטפשמה דרשמב ;תואירבה דרשמב ;ר"הנמבו ל"חרב ,תוננוגתהל

 
11  2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV): Strategic Preparedness and Response Plan, 4.2.20. 

 ןיסב 11,821 םהב ,םלועה יבחרב ףיגנב םיקבדנ 11,953 לע ימלועה תואירבה ןוגרא חוויד ךמסמה םוסרפ דעומב   12
 .תופסונ תונידמ 23-ב םיקבדנ 132 לעו )ייבוח זוחמב 7,152 הז ללכמ(
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 שאר דרשמב ועצוב המלשה תוקידב .הפיכאה תלהנימב - לארשי תרטשמבו ;)ר"עקפ - ןלהל(
 ךלהמב .םיעצבמה ףגאב - ל"הצבו ,)דסומה - ןלהל( םידחוימ םידיקפתל דסומב ,הלשממה
 םעו ,הפגמה םע תודדומתהה לוהינב וקסע רשא םיבר םימרוג םע תרוקיבה תווצ שגפנ תרוקיבה
 .םוריח יבצמו םירבשמ לוהינ םוחתב ןהו תופגמ לוהינ םוחתב ןה םיחמומ

 תלבק ךרוצל הנורוקה רבשמ תפוקתב יקוחה בצמה
 תוטלחה
 הנידמה תצעומ ידי לע הנידמה תזרכה םוימ לחה ףיצר ןפואב םוריח בצמ םייקתמ לארשיב
 תזרכה .194813 - ח"שתה ,טפשמהו ןוטלשה ירדס תדוקפל 9 ףיעס חוכמ 1948 יאמב תינמזה
 :דוסי קוחל 39 ףיעס .תסנכה ידי לע הנש ידמ הרשוא איהו ,תחא הנשל תלבגומ םוריח בצמ
 לע ןגהל ידכ םוריח תעש תונקת ןיקתהל הלשממה תיאשר םוריח בצמב" יכ עבוק הלשממה
 ןחלוש לע וחנוי םוריח תעש תונקת .םיינויחה םיתורישהו הקפסאה םויקו רוביצה ןוחטיב ,הנידמה
 תונקת" יכ עבקנ ןכ ומכ ."ןתנקתה רחאל רשפאה לככ ךומס תסנכה לש ןוחטיבהו ץוחה תדעו

 ונקתוי אל ...םיאנת וב עובקל וא ופקות תא תינמז עיקפהל ,קוח לכ תונשל הפי ןחוכ םוריח תעש
 םוריחה בצמש הדימב אלא ,תויוכמסו םיעצמא ,םירדסה ןחוכמ ולעפוי אלו םוריח תעש תונקת
 השולש עקפי )ח"שקת - ןלהל( םוריח תעש תונקת לש ןפקות ,הז קוחל םאתהב ."תאז בייחמ
  .קוחב ןפקות ךראוה ןכ םא אלא ,ועבקנש רחאל םישדוח

 תואירב תדוקפ יפל םיווצ תועצמאב הלשממה הלעפ 2020 ץרממ לחהו הנורוקה רבשמ ץורפ םע
 רוביצה לע תולבגמ ליטהלו רבשמב לופיטה ןיינעב תוטלחה לבקל תנמ לע ח"שקתו םעה
 80-כ הלשממה הניקתה 2020 טסוגוא תליחת דעו 15.3.20-ב לחה .הנורוקה תוטשפתה תעינמל
 םיקנעמ :ןוגכ ,ןיקת םייח םקרמ לע הרימשל ודעונ ןבורו ,14הנורוקה רבשמב וקסעש ח"שקת
 תחטבהל תינויח הדובע ךשמה רושיא ,םינוש תונוישיר לש םפקות תכראה ,םיחרזאלו תויריעל
 דודיב ,םילוח דודיב ,םינוש תורגאו םיסימ םולשתל םידעומ תייחדו םוריח תעשב תידוקפת תופיצר
 ןכיראהל שרדנו ןפקות גפש ח"שקת .הפיכאו תוליעפ תלבגה ,םילוח תברקב והשש םיבשות
 ךרוצל תסנכב העבצהלו ןוידל הלשממה תשקבל ואבוה ןתנקתה דעוממ םישדוח השולש םותב
  .קוחב ןפקות תכראה

 ש"מעויה תבוגת - ןלהל( חודה תטויט לע ותבוגתב הלשממל יטפשמה ץעויה רסמ 2021 ינויב
 תונקת 105 ונקתוה לוכה ךסו ח"שקת לש "םיטס" 38 ונקתוה ותוסחייתה דעומ דע יכ )הלשממל
 .)םינוקית תוברל(

 ,)העש תארוה( הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס קוח תומושרב םסרופ 23.7.20-ב
 לע זירכהל הלשממה תא ךימסמ קוחה .30.6.21 דע היה ופקותש ,)קוחה - ןלהל( 2020-ף"שתה
 םוריח בצמ לע הזרכהה תפוקתב .קוחב םיטרופמה םיאנתב הנורוקה ףיגנ לשב םוריח בצמ
 ,ףיגנה תוטשפתה םוצמצ ,הקבדה תעינמ םשל תוליבגמ תונקת ןיקתהל הלשממה תיאשר
 ליטהל הלשממה תיאשרש תולבגהה יגוס .ןוכיסב הייסולכוא לע הנגהו האולחתה ףקיה םוצמצ
 םוריח בצמ לע הזרכה הנתינ וליאכ ותליחת םויב וארי יכ קוחב עבקנ דוע .קוחב וטרופ רוביצה לע
 תונקת ןוגכ ,תונקת 2020 טסוגואמ לחה הלשממה הניקתה קוחה רושיא םע .םימי 45 ךשמל

 
 .םוריח בצמ לע זירכהל תוכמסה הלשממלו תסנכל הרבעוה ,הלשממה :דוסי קוח תקיקח םע  13

 .ןורמושהו הדוהי רוזא יבגל תונקת ונקתוה ךכ לע ףסונ  14
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 ןשומימו תוטלחה תלבק יכילהת - תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 תונקת ;16הדובע תומוקמב תוליעפ תלבגהל תונקת ;15תוסיטו הפועת תודש תלעפה תוליבגמה
 תלבגהל תונקתו ;18ךוניח תודסומ תוליעפ תלבגהל תונקת ;17הרובחתה םוחתב תוליעפ תלבגהל
 .19ירוביצה בחרמב הייהשה

 םיימואל םירבשמל לארשי תנידמ תוכרעיה

 יבצמ לוהינב םיפתתשמה הנידמב םיירקיעה םיפוגה
 םוריח
 הרגש תותיעב םישחרתמה ףקיה יבחרו םיכשוממ ,םירומח םוריח יעוריא םע תודדומתהה
 לש םייבטימ יוצימו םוגיאו םיבר םיפוג לש תינוגרא-ןיבו תיתכרעמ תוכרעיה תבייחמ המחלמו

 תועצמאב םוריח יעוריא םע דדומתהל הנכומ תויהל הרומא לארשי תנידמ .םיימואל םיבאשמ
 הליעי הלעפה תועצמאב ןשומימ תאו תושרדנה תוטלחהה תלבק תא וחיטביש םינונגנמ
 - םינוש םימוחתב םיניקת היחמ יאנת היחרזאל חיטבהל ידכ תאז ,עוציבה יפוג לש תבלושמו

  .םוריח תותיעב םג - החוורו ךוניח ,הלכלכ ,תואירב תמגודכ

 עבוק )םינוכיס לוהינל ךירדמה - ןלהל( 20הלשממה שאר דרשמ ןיכהש םינוכיס לוהינל ךירדמ
-יאו ץחל יאנתב ,רהמ לועפל תשרדנ תכרעמהש אוה םירבשמ לוהינ לש יזכרמה רגתאה יכ
 תמרל עיגהל איה םירבשמ לוהינב הפיאשה ןכל .תוטלחה תלבקל םיעורג םיאנת ולא יכו ,תואדו

 לכש ידכו תיבטימה הלועפה ךרד יהמ רורב היהיש ידכ ,שארמ ןתינה לככ ההובג תונכומ
 ילעב לכ רובע תורורב תויחנה ועבקנ רשאכ .ךכ םשל םינכומ ויהי םישרדנה םיבאשמה
 ,הלועפל םתריהל דיימ ולכוי םה רבשמה תעב ,שארמ םינכומ םיבאשמהו דויצה לכו םידיקפתה
 םואית אוה םירבשמ לוהינ לש יזכרמ ביכר .תעד לוקיש תלעפהב תויועטל הנכסה תתחופ ךכו

 םינושה םיפוגה עוריאה תושממתה תעב .שארמ תפתושמ תוכרעיהו םירחא םיפוג םע שארמ
  .םהיניב םידיקפתהו תויוכמסה תקולח לש הרכה ךות םואיתב לועפל ושרדיי

 
 הפועת תודש תלעפה לע תולבגה( )העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס תונקת  15

 )העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס תונקת ;)28.2.21 םוי דע( 2020-ף"שת ,)תוסיטו
 םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס תונקת ;)20.2.21 םוי דע( 2021-א"פשת ,)הילא הסינכהו לארשימ האיציה תלבגה(
 .)9.3.21 םוי דע( 2021-א"פשת ,)לארשיל הסינכב הקידב עוציב תבוח( )העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ

 דע( 2020-ף"שתה ,)תוליעפ תלבגה( )העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס תונקת  16
 תוארוהו תוליעפ תלבגה( )העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס תונקת ;)18.9.20

 .)15.2.21 דע( 2020-ף"שתה ,)תופסונ

 ,)הרובחתה םוחתב תוליעפ תלבגה( )העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס תונקת  17
 .)6.3.21 דע( 2020-ף"שתה

 םימייקמה תודסומ לש תוליעפ תלבגה( )העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תדחוימ תויוכמס תונקת  18
 .2020-ף"שתה ,)ךוניח תוליעפ

 ,)תופסונ תוארוהו תוליעפ תלבגה( )העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס תונקת  19
 .2020-ף"שתה

  .3.3.20-ב םסרופ ךירדמל ןוכדע ,17.10.18-ב הנושארל םסרופו הלשממה שאר דרשמב ןכוהש ךירדמ  20

 



 
  
 
  

|    51   | 

 

          2021-א"פשתה | הנורוקה רבשמ םע לארשי תנידמ תודדומתה :דחוימ חוד | הנידמה רקבמ
 

....
ה ינ  |                                      

 לוה
מ

 רבש
נורוקה

רב ה
מ

 ה
לה

וא
ימ

 – ת
ת

לבק יכילה
 ת

ה
לח

וט
ו ת

ימ
ומ

 ןש
  

 תעל םיבאשמו "הריגמ תינכות" תנכה( תמדקומה תוכרעיהה :םיבלש ינשל קלחנ םירבשמ לוהינ
 לופיטל ןה דעוימ םירבשמ לוהינ .תמא ןמזב ןוכיסה םע תודדומתהל הבוגת תולועפו )ךרוצה
 לש ןהו תיתלשממה הדיחיה לש ןה - ןוסא יבצמב תידוקפת תופיצר חיטבהל ידכ ןהו קזנב
 ןיינעב םג ,תיתועמשמ הטלחה לכבכ .)םיקסע וא תוירוביצ תויתשת ומכ( םירחא םיינויח םידוקפת
 תמועל תולע חותינו תופולח תאוושה רחאל ורחביי רבשמה לוהינב םידעצהש אדוול יוצר הז

 :לארשי תנידמב םוריח יבצמ לש לוהינב םיפתושה םיירקיעה םימרוגה וטרופי ןלהל .תלעות

 ןלהל( 2008-ח"סשתה ,ימואל ןוחטיבל הטמה קוח :)ל"למה - ןלהל( ימואל ןוחטיבל הטמה
 ץוחה יניינעב הלשממלו הלשממה שארל הטמה ףוג שמשי ל"למה יכ עבוק ,)ל"למה קוח -
 )1( :םהמ המכ וטרופי ןלהלו ,קוחב ועבקנ ל"למה לש וידיקפת .לארשי תנידמ לש ןוחטיבהו

 ןיכהל )2( ;ןוחטיבהו ץוחה יניינעב תויטנוולרה תודעווהו הלשממה לש הטמה תדובע תא זכרל
 תא ןכו ןוידה יאשונ יבגל תופולחה תא גיצהל ,ןוחטיבו ץוח יאשונב היתודעוו הלשממה ינויד תא
 הלשממה תוטלחה עוציב רחא בוקעל )3( ;הב רוחבל שיש הפולחה יבגל תקמונמה ותצלמה
 )5( ;תודעווב ןוידל םיאשונו םוי רדס הלשממה שארל עיצהל )4( ;ןוחטיבו ץוח יאשונב היתודעוו

 ץוחה יניינעב תידרשמ-ןיבהו תינוגרא-ןיבה הטמה תדובעל הלשממה שאר םעטמ יארחא תויהל
 עצבל )7( ;( הלשממה שאר דרשמב םיימואל םירבשמ לוהינל זכרמה תא ליעפהל )6( ;ןוחטיבהו

 עבקנ דוע .הלשממה שאר עבקיש רחא םוחתבו ןוחטיבהו ץוחה יניינעב רחא הטמ דיקפת לכ
 עוציב לע הנוממה )ם"הר - ןלהל( הלשממה שארל תורישי ףופכ ל"למה שאר יכ ל"למה קוחב
 רבשמ לוהינ תרגסמב ל"למה דוקפת אשונב( ותוא החניו ל"למה תא ליעפי ם"הר יכו ,קוחה
 תותיעב ל"למה תומישמ ,םוריחב ל"למה תדובע להונ יפ לע .)ךשמהב הבחרהב ואר - הנורוקה
 ,תוינידמה יבגל תוצלמה שוביג ,תימואל בצמ תכרעה םויק ,תימואל בצמ תנומת תיינב :ןה םוריח
 גרדה תוטלחה םושיי לע הרקב ,המיחלב םירשה תודעו ינויד תנכה ,םירשה תודעוו ירש ןוכדע
 תנכה ,םיימואל םיטקיורפו תומישמ תלבוה הז ללכבו הלשממה שאר תוליעפב הכימת ,ינידמה
 .ינוגרא-ןיב םואיתו םיימואל םירבשמ לוהינל זכרמה

 הלשממה תטלחה יפ לעו ל"למה קוחב :)ל"נמה - ןלהל( םיימואל םירבשמ לוהינל זכרמה
 אוה ל"נמה דועיי .ל"למל תופיפכב ל"נמה לעפוי )2288 הלשממה תטלחה - ןלהל( 16.8.07-מ
 ,ם״הרל הרגש ןמזב "םירבדה בצמ לש תימנידו תינכדע ,תיביטרגטניא בצמ תנומת גיצהל"
 ףגאה תועצמאב ל"נמה תא ליעפמ ל"למה .םירשה תודעוולו הלשממל םג םוריח תותיעבו

 פ"טב ,ר"טול ףגא - ןלהל( ףרועו )פ"טב - ןלהל( םינפה ןוחטיב ,)ר"טול - ןלהל( רורטב המחולל
 יפוגמו םייטנוולרה הלשממה ידרשממ םיגיצנ וב םיפתתשמ םוריח תעב ותלעפהבו ,)ףרועו

 .ל"למב םיפגאה ראשמ םדא חוכ לש ימינפ רובגתב ףגאה רזענ םוריח בצמב .םינושה םוריחה

 לעה תוירחא" יכ תעבוק )1577 הטלחה( 15.4.07-מ הלשממה תטלחה :ןוחטיבה תכרעמ
 2005 תנשמ 4336 הלשממה תטלחה ."ןוחטיבה רש ידיב היהת םוריח יבצמ ללכב ףרועב לופיטל
 הימדנפ תעב קשמה לוהינל תוכרעיהב לופיטל" תוירחאה תא םג ןוחטיבה דרשמ לע הליטמ
 ןוחטיבה תכרעמ יפוג ."םהינש וא ףרועה דוקיפ וא םוריח תעשל קשמ תועצמאב )תופוע תעפש(
  :םה םוריח תעב תוליעפב םיפתתשמה

 הלשממה תטלחה :)תוננוגתהל רשה רזוע - ןלהל( תוננוגתהל ןוחטיבה רש רזוע
 רשה רזוע ,תימדנפ תעפש לע ימלועה תואירבה ןוגרא תזרכה תעב יכ תעבוק 2005 תנשמ 4356

 לוהינל תוכרעיהב לופיטל "רבשמ לוהינ תווצ" תדובע תא ןוחטיבה רש רובע זכרי תוננוגתהל
  .ר"עקפו יצרא )ח"למ - ןלהל( םוריח תעשל קשמ הטמ תועצמאב ,הימדנפ תעב קשמה



 
 

 
 

 

 

|   52   |      

 

 ןשומימו תוטלחה תלבק יכילהת - תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 יניינעל םירשה תדעו הטילחה 2007 רבמצדב :)ל"חר - ןלהל( תימואל םוריח תושר
 ןוחטיבה דרשמב םיקהל )43/ב 'סמ הטלחה( )ינוחטיב-ינידמה טניבקה - ןלהל( ימואל ןוחטיב
 לעה-תוירחא תא שממל ודיב עייסתו ןוחטיבה רש דיל םאתמ הטמ ףוג" שמשת רשא ,ל"חר תא
 ,רתיה ןיב ,עובנל לוכי םוריח בצמ יכ עבקנ וז הטלחהב ."םוריחה יבצמ לכב ףרועב לופיטל
 בלושי יצרא םוריח תעשל קשמ הטמ יכ עבקנ 2009 טסוגואמ 706 הלשממה תטלחהב .21הפגממ
 תוסיפת שבגל ;ףרועל סוחייה ישיחרת תא רידגהל :22ל"חר לש הידיקפת ןיב .ל"חר ךותב
 הנעמהו תוכרעיהה תעיבקל הטמה תדובע תא זכרל ;ףרועב םינוש םוריח יבצמל עגונב הלעפה
 ןיכהל ;םינוש םוריח יבצמב ףרועב םילעופה הלשממה ידרשמ לשו םינושה םיפוגה לש םישרדנה
 םילעופה הלשממה ידרשמ ןיב םאתמה םרוגה שמשלו ;תיחרזאה תיזחה רובע הקיקח תועצה
  .םינוש םוריח יבצמב ףרועב

 יפרצמה סוחייה שיחרתו יפרצמה סוחייה םויא" תא ינוחטיב-ינידמה טניבקה רשיא 2016 ינויב
 עבק ינוחטיב-ינידמה טניבקה .)ףרועל סוחייה שיחרת - ןלהל( 23"2020 - 2016 תיחרזאה הריזל
 הלשממה ידרשמ לש הדובעה תוינכת תנכהל סיסבה ווהי" סוחייה שיחרתו סוחייה םויא יכ
  .העויסבו ל"חר תייחנהב ושבוגי רשא "םוריח יבצמל תוכרעיהל

 תארוה .ןוחטיבה דרשמ לש שכרה ףוג :)ר"הנמ - ןלהל( רוצייהו השכרהה להנימ
 םינושה שכרה יכילהת תרגסמב לועפל ר"הנמ לע דציכ תורידגמ ר"הנמ תוארוהו ןוחטיבה דרשמ
 ןוחטיבה דרשמ תארוהב תרדגומה ,תוכמס שי ר"הנמ שארל .םוריחו הרגש תותיעב להנמ אוהש

 םיפוגו הטמ יפוג ר"הנמל .םוריח תעב הלשממה ידרשמ ללכ רובע לוהב שכר עצבל ,40.030
  .ףוחד ןפואבו םילודג םיפקיהב שכר שממלו ןנכתל םדיקפתש ,ל"וחבו ץראב ,םייטסיגול

 ,)א"גה קוח - ןלהל( 1951-א"ישתה ,תיחרזאה תוננוגתהה קוח יפ לע :24)ר"עקפ( ףרועה דוקיפ
 רבדב תועגונה תויושרה םע םואיתבו ןוחטיבה רש רושיאב לועפל ,רתיה ןיב ,ךמסומ ר"עקפ
 .)תיתמחלמ הניאש הלועפ רמולכ( "תיחרזא תוננוגתהב הכורכ הניאש" שוכרו םדא ייח תלצהל
 )ר"לקי - ןלהל( תימוקמה תויושרל רושיק תודיחי ,רתיה ןיב ,ליעפמ ר"עקפ ותוליעפ תרגסמב
 תוכרעיהב תימוקמה תושרל עייסלו ר"עקפ יכרוצ ןיבל תימוקמה תושרה יכרוצ ןיב רשקל ןדועייש
  .םוריח תעב הדיקפת עוציבבו םוריחל

 25"יחרזא םוריח עוריא" תניחבב אוהש עוריאב ,הרטשמה תדוקפ יפ לע :לארשי תרטשמ
 לארשי תרטשמ )הפגמ( 26הימדנפ לש עוריאב .עוריאה לע הטילשלו דוקיפל הרטשמה תיארחא
 ידעצ טוקנלו ;העונתה תרדסהל לועפל ;ירוביצה רדסה תפיכאל ךרעיהל ,ראשה ןיב ,תיארחא
 .תויולהקתה תעינמל הפיכא

 
 .)4(א1 ףיעס ,19.12.07-מ 43/ב הטלחה  21

 .8 ףיעס ,19.12.07-מ 43/ב הטלחה  22

  .15.6.16-מ 120/ב הטלחה  23

 יאשונב ןוחטיבה רשלו ,אבצה יאשונב ל"כטמרל ףופכ ,ףולא תגרדב ןיצק אוהש ,ר"עקפ דקפמו ,יאבצ ףוג אוה ר"עקפ  24
 .א"גה קוח חוכמ ,תיחרזא תוננוגתה

 שוכרב וא שפנה ןוחטיבב ,רוביצה םולשב הרומח העיגפל םרוגה עורא"כ הרטשמה תדוקפב רדגומ יחרזא םוריח עוריא  25
 ."רומאכ העיגפל ששח וב שיש עוריא וא לודג חטש וא לודג רוביצל סחייתמה

 .2020 - 2018 םינשל לארשי תרטשמ לש סוחייה שיחרת יפל  26
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 שורדה לכ תא השעת" הייריעה יכ עבקנ ]שדח חסונ[ תויריעה תדוקפב :תימוקמה תויושרה
 27הנוממה רשה תוארוהל ףופכב לכה ...ןמז ותוא ותלעפהלו םוריח תעשל קשמה לש ותנכהל
 תוצעומה וצב ."הלשממה הרשיאש תינכתל םאתהבו רבדב עגונה םוחתב תולועפה לע
 לכ תא תושעל" תימוקמה תושרה לע יכ עבקנ ,1958-ח"ישתה ,)תוירוזא תוצעומ( תוימוקמה
 עגונב הלשממה תטלחהב ."םוריח תעשב ותלעפהלו םוריח תעשל קשמה לש ותנכהל שורדה
 תיארחא תימוקמה תושרה יכ עבקנ 1986 תנשמ )1716 הטלחה( םוריח תעשל קשמ ךרעמל
 הקפסהה תחטבהל תושורדה תומישמה עוציבל ,תימוקמ ח"למ תדעו תועצמאב ,הטופיש םוחתב
 תסיפת" יפ לע .יוניפו דעס יתוריש ןתמלו הייסולכואב לופיטל ,הייסולכואל םיינויחה םיתורישהו

 תשמשמ תימוקמה תושרה ,2010 לירפאב ל"חר המסרפש "םוריח יבצמב ףרועה תלעפהל דוסיה
 .הלא תותיעב ול עויסלו םוריחו הרגש תותיעב חרזאב לופיטל רושקה לכב "דוסיה תנבל"

 עונמל ןדיקפתש תוכרעמלו 28רוביצה תואירבל יארחא תואירבה דרשמ :תואירבה דרשמ
 האולחתל תומרוגה תומיוסמ תולחמ לש תויוצרפתהב לפטל ןכו םילוחב לפטל ,ןנחבאלו תולחמ
 תואירבו הירטאירגה ,תענומה האופרהו זופשאה םוחתב תואירב יתורישל יארחא דרשמה .השק
 תויחנה ןתמל יארחאו ,םילוחה תופוקו םילוחה יתב תא החנמה אוה תואירבה דרשמ .רוביצה
 יארחא תואירבה דרשמב םוריח תעשל ףגאה .הלשממה םעטמ רוביצה ללכל תויעוצקמ
 - ןלהל( תופגמב לופיט תווצ לעופ ותוירחאל ףופכבו ,םוריח יבצמל תואירבה דרשמ תוכרעיהל
 המיחל תרות לש שוביגל יארחא אוהו תואירבה דרשמ ל"כנמל ץעיימ ףוג אוה ם"טצה .)ם"טצ
 דרשמ שביג 2005 תנשב .אשונב לופיטלו תופגמ תוצרפתהל הלעפה תוארוהו )ל"ות - ןלהל(
 תואירבה דרשמ לחה 2018 תנשבו ,הפגמב קבאמלו תעפש תפגמל תוכרעיהל ל"ות תואירבה
 .ל"ותה ןוכדע לש ךילהתב

 תולחמ םע דדומתהל הכרענ וא הדדומתה לארשי ןורחאה רושעב ,29הנידמה רקבמ חוד יפ לע
 םניא זופשאה ךרעמו םילוחה תופוק ,תואירבה דרשמ יכ עבקנ חודב .תבצחו תעפש ןהבו תונוש
-כל זופשא תונורתפ ןתמל עגונה לכב טרפב ,תימדנפ תעפש לש תוצרפתהל שרדנכ םיכורע

 דמע אל תויגולוימדיפאה תוריקחה ךרעמ יכ ןכו ,הפגמב ולחיש םיפסונ םיזפשואמ 150,000
 .2018 תנשב תבצחה תלחמ תוצרפתהב לופיטה תרגסמב ול ועבקנש םידעיב

 

 
 .ודרשמ תוירחא םוחתב רש לכ  27

  .1940 תנשל 40 'סמ םעה תואירב תדוקפ ףקותמ  28

 ."תוקבדימו תוצרפתמ תולחמב תואירבה תכרעמ לופיט" )2020( א70 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ  29
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 ןשומימו תוטלחה תלבק יכילהת - תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 ליעפ ןפואב ופתתשהש םיירקיעה םיפוגה תריקס
 רבשמב לופיטב

 30רבשמב לופיטב ליעפ ןפואב ופתתשהש םיירקיעה םיפוגה :1 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ תכירעב תרוקיבה יכמסמ יפ לע

 דעו ,34-ה הלשממה הנהיכ תע ,202031 ראורבפב הנורוקה רבשמ תליחתמ :לארשי תלשממ
 תועצמאב רבשמה םע תודדומתהה תא זאד ם״הר להינ ,17.5.20-ב 35-ה הלשממה לש הנוניכל
 תואירבה דרשמ יל"כנמו ויגיצנו זאד ל"למה שאר רקיעב ופתתשה ובו ,ותושארב 32םצמוצמ םורופ
 ,םירש םג הז םורופב ופתתשה םיתיעל .)םצמוצמה םורופה - ןלהל( זאד רצואה דרשמו זאד
  .רבשמה םע תודדומתהב ץועייל םינוש םיחמומו םירחא םייתלשממ םידרשמ לש םיל"כנמ

 
 .ךשמהב ואר רבשמב םיפוגה תוליעפ אשונב טוריפ .םיפוגה ןיב היכרריה אטבמ וניא םישרתה  30

 .26.1.20-ב הלשממב םייקתה הנורוקה ףיגנ אשונב ןושארה ןוידה  31

 .ןוידה אשונל םאתהב הנתשה ובכרהו ,םורופה תא תימשר התנימ אל הלשממה  32
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 לבקל הכמסוה רשא ,34לבגומ רוזא תרדגהל םירשה תדעו תא 34-ה הלשממה המיקה 2.4.2033-ב
 ךרוצל הסנכתה וז םירש תדעו .)ימוקמ רגס תלטה( םילבגומ םירוזא לע הזרכהל עגונב תוטלחה
 ףקותב ומקוה ןכ ומכ .םימיוסמ םירוזאב ןרשאל השרד הלשממה םא ,העונת תולבגה רושיא
  .35םיפסונ םייתדוקנ םיאשונב לופיטל םירש תודעו תורחא הלשממ תוטלחה

 רבשמ םע תודדומתהה ןיינעל םירשה תדעו" תמקה לע 35-ה הלשממה הטילחה 24.5.20-ב
 .םיפסונ םירש 15 לש בכרהבו ם״הר תושארב ,)הנורוקה טניבק - ןלהל( "ויתוכלשהו הנורוקה
 :םרקיעו ,)13 הלשממה תטלחה - ןלהל( 13 הלשממה תטלחהב ועבקנ םירשה תדעו ידיקפת
 לופיטב םיקסועה םייתלשממה םימרוגה ללכ ןיב הנוילע םואית תרגסמ" שמשת הדעווה )א(
 קוסעת הדעווה )ג( ."]רגסהמ[ האיציה תייגטרטסא תא זכרת" הדעווה )ב( ."הנורוקה רבשמב
 לע 36הלשממה הטילחה 207.26.-ב ."הנורוקה ףיגנ לש תרזוח תוצרפתה תארקל תוכרעיה"ב
 דועו 37םירש הרשע לש בכרהב שדח הנורוק טניבק לש ןוניכ לעו 13 הלשממה תטלחה לוטיב
 דעומב .39תונקת ןיקתהל תוכמסה הנורוקה טניבקל התנקוהו ,םיפיקשמ לש דמעמב 38םירש ינש
  .לעפ ןיידע הזה הנורוקה טניבק תרוקיבה םויס

 בחרויש יפכ ,2.2.20-ב לחה הנורוקה רבשמ לוהינ תא זכיר ל"למה :ימואל ןוחטיבל הטמה
 אוהו ,םיטנדוטס 25-כו םילייח 10 ,הנידמ ידבוע 73 הללכ ל"למה לש םדאה חוכ תרגסמ .ןלהל
 :ןלהלכ ינוגראה הנבמב לעפ

 
 .)2.4.20( 4957 הלשממה תטלחה  33

 תזרכהל םירשה תדעו תא המוקמב תונמלו הדעווה בכרה תא תונשל שי יכ עבקנ ,)26.7.20( 265 הלשממה תטלחהב  34
 .ונתשה אל הדעווה תויוכמס .לבגומ רוזא

 תויתשתהו היגרנאה רש תושארב םיעגמ רותיאל םייגולונכט םיעצמאב שומישל תופולח תניחבל םירש תדעו :המגודל  35
 .זאד היגולונכטהו עדמה רש תושארב םישישק ןיינעל םירש תדעוו זאד תוימואלה

 .)26.7.20( 264 הלשממה תטלחה  36

 רש ,ץוחה רש ,םינפה ןוחטיבל רשה ,רצואה רש ,תואירבה רש ,ןוחטיבה רשו יפילחה הלשממה שאר ,הלשממה שאר  37
 .םינפה רשו היישעתהו הלכלכה רש ,םיטפשמה רש ,היגולונכטהו עדמה

 .זאד םיאלמגו יתרבח ןויוושל הרשהו זאד ןוכישהו יוניבה רש  38

 .2020-ף"שתה ,)העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס קוחל 'דו 'ג םיקרפ יפל  39
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 ןשומימו תוטלחה תלבק יכילהת - תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 רבשמב לופיטה תרגסמב ל"למה יפגא לש קוסיעה ימוחתו הנבמה :2 םישרת
 הנורוקה

 

 דרשמ דוביעב ,)11.3.20( תוצלמהו םירעפ ,ןאכ דע תונבות - הנורוקה ףיגנ תוצרפתה ,ל"למה תגצמ יפ לע
 .הנידמה רקבמ

 תוליעפה לכ תא זכרל ל"למה שאר תא ךימסמ" אוה יכ ותושארב ןוידב זאד ם״הר עבק 2.2.20-ב
 לארשי חטשל ףיגנה תסינכ תעינמל תימואלה תונכומה רובע )תוקולחמ בושיי תוברל( תשרדנה
 תושגנתה שי םא - ל"למה שאר לצא אוה לולכתה" יכו ,"שרדייש לככ תואירבה דרשמל עייסלו

 ."]ל"למה שאר[ ךלצא הערכהה םימרוג ןיב

 שאר ישגד" תא זאד ל"למה שאר גיצה ,זאד ם״הר תושארב םייקתהש ןוידב ,19.2.20-ב
 ."תוקולחמ שיש םוקמב עירכהלו זכרל ל"למה לע לטוה" יכ רמאו 2.2.20-מ "הלשממה

 רידגה 16.4.20-ב םייקתהש זאד ם״הר תושארב ןוידבו 8.3.20-ב המייקתהש הלשממה תבישיב
 תא הנמו ,הנורוקה רבשמ םע תודדומתהל ימואלה ץמאמה ליבומכ ודיקפת תא זאד ל"למה שאר
 תכרעה עוציב ,םייטנוולרה םיפוגהו הלשממה ידרשמ תוליעפ זוכירו הייחנה :וז תרגסמב וידיקפת
 ףוג לכ לש הייחנהו הלעפה ,הלשממה ירשלו ם״הרל ףטוש חווידו תימוי תיביטרגטניא בצמ
 .ץוח ירשק תלבוהו תורבוד ץמאמ זוכיר ,הנורוקה רבשמ םע תודדומתהל יטנוולר
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 ףיגנ םע תודדומתהה ןיינעב תסנכה לש תדחוימה הדעוול זאד ל"למה שאר רסמ 26.3.20-ב
 תלבק בייחמש ,ידרשמ-לע עוריאב רבודמש עבק זאד ם״הר יכ )הנורוקה תדעו - ןלהל( הנורוקה
 המרב עוריאב "טולשיו םאתי ,ללכתי" ל"למהש שקיב אוה ןכלו ,הבר תוריהמב תוטלחה
 .תימואלה

 ומקוהש םירשה תודעוו הלשממה ,ם״הר רובע ל"למה זכיר רבשמה םע תודדומתהה ךלהמב
 םינוש םימוחתמ םיחמומ יתווצ תרזעב עציב ,הפגמל עגונב בצמה תנומת תא רבשמה ךלהמב
 איבהו רבשמה לוהינ תרגסמב תונוש הטמ תודובע 40)דועו הלכלכ ,םיקיודמ םיעדמ ,האופר(
 ידכ תושרדנה תולועפלו האולחתה יפקיה םע תודדומתהל עגונב תוצלמה הלשממלו ם״הרל
  .םמצמצל

 רבשמל עגונה לכב בצמה תנומת תא זכיר ותועצמאבו ל"נמה תא ל"למה ליעפה ךכ לע ףסונ
 .הנורוקה

 הלשממה םעטמ רוביצל תוארוהו םיווצ םסרפ תואירבה דרשמ :תואירבה דרשמ
 דודיב תבוח ןוגכ ,רוביצה תואירב ןיינעל תיעוצקמה ותוכמסו ותוירחא תרגסמב םיבר םיאשונב
 דרשמ הנורוקה רבשמ ךלהמב ,ןכ ומכ .העונת תלבגהו םתיא עגמב ואבש ולאלו םילוחל
 תגצה :תאז ללכבו ,האולחתה םוצמצל תולועפל תוצלמה הלשממהו ם״הר ינפל איבה תואירבה
 ,לודג ןהב האולחתה רועישש תונידממ תוסיט תקספהל םינפה דרשמל תויחנה ,האולחת תויזחת
 תוקידב עוציב תוינידמ ,תופורתו ןוגימ דויצ שכר ,םילבגומ םירוזא לע הזרכה ,דודיבל תויחנה
  .תודבעמ םע תורשקתהו השומימו םילוח יוליגל

 ןלהל( "לארשי ןגמ" תינכותה שארב דומעיש להנמ זאד תואירבה רשו זאד ם״הר ונימ 23.7.20-ב
 התייה תינכותה תרטמ .הנורוקה תפגמב קבאמל )רוטקיורפה וא "לארשי ןגמ" תינכותה להנמ -
 רפסמ לש ןדמואה תא גציימה ,R םדקמכ עודיה( הקבדהה םדקמ לש תיתטיש התחפהל איבהל
 לע םידיעמ 1-מ םיהובג םיכרע( ןמז ךרואל 1-ל תחתמ ורומישו )הלוח קיבדמש עצוממה םישנאה
 .)הפגמה תוטשפתה

 ול עייסל ידכ םיפוג המכ תואירבה דרשמל ףופכב ולעפ רבשמה םע תודדומתהה תרגסמב
 :ןלהל טרופמכ ,תוטלחה שומימל םיעגונה םייביטרפוא םיטביהב

 ןלהל( הטילש זכרמ ,ןוחטיבה דרשמב תועייתסה ךות ,ל"הצו דסומה םתמזויב ומיקה 22.3.20-ב
 תא ם״הר רשיא םיימוי רחאל .רבשמה לוהינב תואירבה דרשמל עייסל דעונ רשא )ט"לשמה -

 ותמקה תא הלשממה הרשיא 2020 ילויב .תואירבה דרשמל תופיפכב לעפ אוהו ,ט"לשמה תמקה
 ךשמה ךות )תואירבה דרשמ ט"לשמ - ןלהל( תואירבה דרשמ לוהינב שדח ט"לשמ לש
 תרגסמב הלא תומישמל יארחא תואירבה דרשמ ט"לשמ .ןוחטיבה דרשמבו ל"הצב תועייתסה
 חותיפו רקחמ ;ינויח יאופר ןוגימ דויצ לש יאלמ לוהינ ;תודייטצהו שכר :רבשמה םע תודדומתה
 ףוסיאו ;41תוידוחיי תייסולכואב דקוממ לופיטל "תוהמיאו תובא ןגמ" תינכותה לוהינ ;יגולונכט
 םידיקפתל םג יארחא תואירבה דרשמ ט"לשמ 2020 ילויב 42שדחמ ותלעפה רחאל .עדיו עדימ

 
 .ל"למל ץעיימה תווצה תא םשארבו םינוש םיאשונב םיחמומ יתווצ ליעפה ל"למה  40

 .םידרחו םיברע ,ישילשה ליגה  41

 .ךשמהב הבחרה ואר  42
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 ןשומימו תוטלחה תלבק יכילהת - תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 לעייל ותילכתש ילכלכ תואירב הטמ תלעפהלו תוימוקמה תויושרה םע רשקל הז ללכבו ,םיפסונ
  .םייתואירב םילוקיש דצל םיילכלכ םילוקישב תובשחתה ךות תוטלחהה תלבק תא

 תוכשל לע ססובמה תויגולוימדיפא תוריקח ךרעמ ליעפה תואירבה דרשמ הפגמה תליחתמ
 רוביצ תואירב ישנאו תוכשלה לש תויגולוימדיפא תויחא לע ססבתה הז תוריקח ךרעמ .תואירבה
 ידי לע הז ךרעמ לש ותלוכי רופישל תולועפ ושענ רבשמה ךלהמב .וז הרטמל וסייגתהש םיפסונ
 ואר( "ןולא תדקפמ" אלמ ןפואב הלעפוה 2020 רבמבונבו ,רובגתל םיטנדוטס לש רתיה ןיב סויג
 .)ךשמהב הבחרה

 )"ןולא תדקפמ" - ןלהל( "ןולא" תיתמישמה הדקפמה לש התמקהב ר"עקפ לחה 2020 טסוגואב
 הרשיא 202044 רבוטקואב .ןטק האולחת רועיש לע הרימשלו 43הקבדהה תוארשרש תעיטקל
 2020 רבמבונב האלמה התוליעפ תא הלחה הדקפמה ."ןולא תדקפמ" לש התמקה תא הלשממה
 ,תודבעמל ןעונישלו הנורוק תומיגד ףוסיאל תיארחא איהו ,תואירבה דרשמ ט"לשמל הפפכוהו

 םילוח יוניפל ,תויגולוימדיפא תוריקח עוציבל ,הדבעמ תוקידב ךרוצל תודבעמ םע תורשקתהל
  .םימיוסמ םיטביהב תוינולמה לש לוהינלו דודיבלו המלחה תוינולמל דודיב יבחו

 טרופמכ ןוחטיבה תכרעמ לש םיפוג המכ ולעפ הנורוקה רבשמ ךלהמב :ןוחטיבה תכרעמ
 :ןלהל

 שאר םשב ,זאד ףרועו פ"טב ,ר"טול ףגא שאר ליטה 20.2.20-ב :תוננוגתהל רשה רזוע 
 שיחרת תואירבה דרשמ םעו ל"חר םע ףתושמב ןיכהל תוננוגתהל רשה רזוע לע ,זאד ל"למה
 לוהינב תוננוגתהל רשה רזוע קסע ןכ ומכ .לארשיב הנורוקה תפגמ תוצרפתה ןיינעל סוחיי

 ןוכמה תלעפהב ,םיבושייהמו םירעהמ םילוח יוניפב ,ל"וחמ םיסנכנה דודיב לש המישמה
 םיפסונ םיאשונבו הנורוקב יאופר לופיטל םיעצמא חותיפ ךרוצל לארשיב יגולויב רקחמל
 .םהב לפטל וילע וליטה ל"למהו ןוחטיבה דרשמש

 תכרעה עוציבב ,סוחיי ישיחרת תנכהב הפתתשה ל"חר הנורוקה רבשמ ךלהמב :ל"חר 
 םירוזאב רבעמ ירתיה ןתמבו םיינויח םילעפמ תרדגהב ,קשמב םיינויחה םיאלמה רבדב בצמ
 .םילבגומ

 דרשמל עייסל ר"הנמ לחה ,תואירבה דרשמ לש השקב חכונל ,2020 ץרממ :ר"הנמ 
 - ןלהל( המשנה תונוכמ לש שכרב הז ללכבו תואירבה תכרעמ רובע דויצ שכרב תואירבה
 ךכ לע ףסונ .45ח"ש דראילימ 3.17-כ לש ףקיהב םייאופרה םיתווצל ןוגימ דויצו )םימשנמ
 דודיב ךרוצל תוינולמ םע תורשקתהבו דויצ עוניש ךרוצל םיקפס םע תורשקתהב ר"הנמ עייס
  .דודיב יבחו םילוח

 תלעפהב ;ר"לקי תלעפהב רתיה ןיב ר"עקפ ףתתשה הנורוקה רבשמ ךלהמב :ר"עקפ 
 עויסב ;םתיבב דודיבה תא שממל םהמ רצבנש הנורוק ילוחלו דודיב יבחל דודיב תוינולמ
 )א"דמ - ןלהל( םודא דוד ןגמ לש רובגתב ;תוימוקמה תויושרב הרבסהבו ןוזמ תקולחב

 
 רוקחת ,תוקידב ללוכה ,םדודיבלו םישדח םילוח לש ריהמ רותיאל ןונגנמ אוה הקבדה תוארשרש תעיטק ןונגנמ  43

 .דודיב ינקתמל יוניפו יגולוימדיפא

 .)28.10.20( 482 הלשממה תטלחה  44

 .ח"ש ינוילימ 127 ךסב ןוחטיבה דרשמלו ל"הצל ןוגימ דויצ ר"הנמ שכר ךכ לע ףסונ  45
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 ;הייסולכואל עדימ קפיס רשא ימואל םוריח לטרופ תלעפהב ;הנורוק תוקידב עוציבב
 ."ןולא תדקפמ" תלעפהבו

 םאתהב הפיכא תולועפב לארשי תרטשמ הקסע הנורוקה רבשמ תליחתמ :לארשי תרטשמ
 הפיכא תלהנימ תמקה לע הנורוקה טניבק טילחה 22.6.20-ב .קוחבו ח"שקתב ועבקנש תויוכמסל
 םואית ,היחנה ,הנווכה הדיקפתש ,)פ"טבל דרשמה - ןלהל( םינפה ןוחטיבל דרשמב תיצרא
 וז הלהנימ .הנורוקה רבשמב ולפיטש הפיכאה יפוגו הפיכאה תויושר ללכ תוליעפ לש לולכתו

  .12.7.20-ב התוליעפ תא הלחה

 םיטפשמה דרשמ וקסע הנורוקה רבשמ תליחתמ :הלשממל ש"מעויהו םיטפשמה דרשמ
 ץועייב ,ועבקש תוינידמה שומימב םיפוגה ראשלו הלשממל עויסב ותווצו הלשממל ש"מעויהו

 .ומקוה רשא םירשה תודעוולו הלשממל יטפשמ ץועייבו הקיקחל

 

  



 
 

 
 

 

 

|   60   |      

 

 ןשומימו תוטלחה תלבק יכילהת - תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 רבשמ םע תודדומתהה לוהינל ןונגנמ
 תימואלה המרב הנורוקה

 םיניינעל תוינמז וא תועובק םירש תודעו תונמל תיאשר הלשממה ,46הלשממה דוסי קוח יפ לע
 םורופ איה םירש תדעו .התועצמאב לועפל הלשממה תיאשר תאזכ הדעו התנומ םאו ,םימיוסמ
 לש תוטלחהה תלבקו לוהינה ךילהת תא רפשל ותרטמו ,םירש המכ הנומ רשא םצמוצמ
 תאילמ ןכ לעו ,הלשממה ןמ ןהיתויוכמס תא תוקנוי םירשה תודעו .רדגומ םוחתב הלשממה
 לכב םירש תדעו םיקהל תיאשר הלשממה .תויביטרפוא תויוכמס ןהל הנקמש איה הלשממה
  .ןוכנל אצמתש םוחת

 קוסעל תלגוסמ הניא ,התאילמב ,הלשממה" יכ עבקנ 199647 תנשמ הלשממל ש"מעויה תייחנהב
 לש הכוראה העורזכ םירשה תודעו תולעופ ןכלו ,הטלחה םינועטה םיאשונ יפלאו תואמב
 איהו םירשה תודעו לש ןתוליעפ ימוחת תא עובקל תכמסומה איה הלשממה ...הלשממה
 ."םתונשל םג תכמסומה

 םושייל לועפלו דרגוניו תדעו חוד ירקיע תא ץמאל שי יכ עבקנ 200848 תנשמ הלשממ תטלחהב
 הטלחהב הלשממה הטילחה דוע .הנוילעה ותובישחב הרכה ךותמ וב תועובקה תוצלמהה

 ןחבת איה יכו ,יקלחה חודה תוצלמה םושיי ךילהת ירחא בקעמל םירש תדעו םקות יכ ,160949
 .יפוסה חודה תוצלמה םושיי ןפוא תא

 תוליעפל םג תויטנוולר תוצלמהה ןמ קלח ,תאז םע ;ינוחטיבה םוחתל עגונ הדעווה חוד יכ ןיוצי
 תוצלמהה ירקיע ואבוי ןלהל .הנורוקה רבשמ תמגוד תימואל העפשה ילעב םירחא םימוחתב
 :דרגוניו תדעו לש יפוסה חודבש

 תוינידמ תאו ןוחטיבה יפוגב יעוצקמה גרדה תולועפ תא ןווכלו תוחנהל ינידמה גרדה לע 
 תא ותושרל דימעהל יעוצקמה גרדהמ שורדי ינידמה גרדה ךכ ךרוצל .ןהילע חקפיו ץוחה
 הלעפה תוסיפת .השירדה תא אלמי יעוצקמה גרדהו ,הלאכ חוקיפו היחנה רשפאיש עדימה
 שורדי ינידמה גרדה ,ןכ ומכ .ינידמה גרדה לש םדקומ רושיא תובייחמ תוירקיע תוינכותו

 רבדב תוחתונמ תופולחו בצמ תוכרעה לש האלמ הנומת וינפל גיצהל יעוצקמה גרדהמ
 לע תמא ןמזב אלמ עדימ ןכו קרפה לע םידמועה םיבושח םיינידמ וא םיינוחטיב םיכלהמ
 םילהנ ועבקיי ,ןכ ומכ .וז השירד אלמי יעוצקמה גרדהו ,םיירקיע םיינידמו םיינוחטיב םיעצבמ
 .ןמז ךרואל םתפיכאלו םשומימל ,הלא תונורקע תרהבהל

 ,םירומח םיינוחטיב םירבשמ תעשב לעפויש "המחלמ טניבק" לש תנוכתמב דסומ דסמל 
 .תויזכרמ תויפיצפס תויגוסב הז ללכבו ,םיכלהמה הוותמב ןודיו תופיכתב סנכתי

 
 .)ה(31 ףיעס ,הלשממה :דוסי קוח  46

 ."ןהיתויוכמסו םירש תודעו" אשונב )1.1200 'סמ( 24.6.96-מ הלשממל ש"מעויה תויחנה  47

 ירקיע תגצה - )"דרגוניו תדעו"( 2006 ןונבלב הכרעמה יעוריא תקידבל הדעווה - )10.2.08( 3115 הלשממה תטלחה  48
 .יפוסה חודה לש תוצלמהה

 .2.5.07-מ  49
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 .ןכדועמו ללכותמ ,חווט ךורא ,קימעמ ,ףיקמ ינוחטיב ינידמ ןיעידומ ינידמה גרדל קפסל שי 
 םיכרצה תנבה םשל ,ןיעידומה יפוג ישארל ינידמה גרדה ןיב חישה תא קימעהל שי ןכ ומכ
 .תוכרעיהה ןפוא יבגל תוצלמהה תעמטה םשלו םימרוגהמ דחא לכ לש

 תתל ,םייזכרמ םיאשונב םייגטרטסא דוסי יכמסמ לש םתנכה תא שורדל ינידמה גרדה לע 
 תינידמ הייאר לולכת ךות ,םירומאה םיכמסמה תא רשאל םא עובקלו אשונב תויחנה
 .תללוכ תינוחטיב

  .היבשות םולש תא חיטבהל הנידמה תבוח תא שממל 

 הכרעה תועצמאב לשמל ,ההובג הטמ תדובע תרגסמב הלועמ תיעוצקמ המר חיטבהל 
 םיפוגב םיריכב עוצקמ ילעב תרשכהל לועפל ץלמומ ךכ ךרוצל .ינוחטיב-ינידמ ןונכתו

 .דסממל ץוחמש עוצקמ ישנא לש ןויסינהו עדיה תא תוצמל ןכו םיינוחטיבהו םיינידמה

 שממלו תרדוסמ םיחקל תקפה םייקל היינשה ןונבל תמחלמב םיברועמ ויהש םיפוגה לע 
  .םהיתונקסמ תא

 יבצמב תוטלחה תלבק יכילהב םיקסוע רשאכ דחוימב תטלוב הטמ לש ותובישח" יכ עבקנ דוע
  ."רבשמה לש ליעי לוהינ תלוכיבו ,הריהמ תוטלחה תלבקב ךרוצ שי םהב ,רבשמ

 תומרונה סיסב לע הנורוקה רבשמ לוהינל הלשממה תולועפ תא ןחב הנידמה רקבמ דרשמ
  .דרגוניו תדעו חוד תוצלמהב ולעו הלשממה ידי לע וצמואו ועבקנש

 רבשמה לוהינב תוטלחהה תלבק ןונגנמ
 34-ה הלשממה תפוקתב
 לוצאל הלשממה תיאשר הלשממל ןיד יפ לע הנותנה תוכמס" יכ 50עבוק הלשממה דוסי קוח
 רשה יאשר ,תונקת ןיקתהל תוכמס טעמל ,רשל הלצא הלשממהש תוכמס" יכו ,"םירשה דחאל
 ."ךכל הלשממה ותוא הכימסה םא רוביצ דבועל ,םיגייסב וא התצקמ ,הלוכ ,הלצאל

 שי" :ךכ תעבוק ןהיתויוכמסו םירש תודעוול עגונב 1.1200 'סמ הלשממל ש"מעויה תייחנה
 ינפב היתוצלמה איבהלו תמיוסמ היגוס ןוחבל הדיקפתש םירש תדעו המיקמ הלשממהש
 תא איבהל םא יכ ,הלשממה םשב תוטלחה לבקל הרומא הניא הז גוסמ הדעו .הלשממה
 ."אשונב תוטלחה לבקת איהש תנמ לע ,הלשממה ינפב היתוצלמה תאו היאצממ

 אשונב םאולמב וא םקלחב וקסעש )26.1.20-ב םהבש ןושארה( םינויד 24 המייק 34-ה הלשממה
 .םינויד העבש לבגומ רוזא תזרכהל םירשה תדעו המייק ,ןכ ומכ .הנורוקה רבשמ םע תודדומתה
 בורב .םירש תופתתשהב םקלח ,םינוש םיבכרהב םורופב םינויד 31 םייק זאד ם״הר ךכ לע ףסונ
 ,רומאכ .תואירבה דרשמו רצואה דרשמ לש זאד םיל"כנמהו זאד ל"למה שאר ופתתשה םיבכרהה
 35-ה הלשממה לש הנוניכל דעש הפוקתה ךלהמבו ,2.3.20-ב ומייקתה 23-ה תסנכל תוריחבה
  .רבעמ תלשממכ 34-ה הלשממה הנהיכ 17.5.20-ב

 
 .)ג(33 ףיעס ,)א(33 ףיעס ,הלשממה דוסי קוח  50
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 ןשומימו תוטלחה תלבק יכילהת - תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 .הנורוקה יניינע לוהינל םירש תדעו המקוה אל 35-ה הלשממה תמקה דע יכ הלע תרוקיבב
 2020 לירפאו ץרמ םישדוחב רכזוה הנורוק יניינעל תידועיי םירש תדעו תמקה אשונ יכ ןיוצי

  :הלאה םינוידה תרגסמב

 
 רבשמה לש יזוכיר לוהינב ישוקה לע זאד הרובחתה רש דמע הלשממ ןויד ךלהמב 15.3.20-ב 

 פ"טבל רשה ןייצ הז ןוידב .הלשממה ידרשמל תויוכמס רזבל עיצהו ל"למהו זאד ם״הר ידי לע
 .ל"למהו ם״הר ידי לע םוקמב םירש תדעו תועצמאב רבשמה לוהינל רובעל ךרוצה תא זאד

 האולחתה לגמ האיציה תייגטרטסא אשונב זאד ם״הר תושארב 51בחר םורופב ןויד תרגסמב 
 תושארב םירש תדעו םיקהל ל"למה עיצה ,16.4.20-ב םייקתהש ,הנורוקה תפגמ לש ןושארה
 רשהו ןוחטיבה רש ,הלכלכה רש ,רצואה רש ,םינפה רש ,תואירבה רש תופתתשהבו ם״הר
 יל"כנמ ,לארשי קנב דיגנ ,הלכלכל הצעומה ר"וי ,ל"למה שאר יכ עיצה דוע .פ"טבל
 הטמה תדובע תא ועצבי הלשממל ש"מעויהו )הלכלכו רצוא ,תואירב ,ם״הר( םידרשמה
  .םירשה תדעוול הנכההו

 יטירק אוה רצק הבוגת ןמז הפגמ לוהינב" יכ תרוקיבה תווצל זאד ל"למה שאר רסמ 2.11.20-ב
 הדובעה סופד .הטילש רסוח לש בצמל תוריהמב עיגהל לולע יכירעמה האולחתה ףרג יכ
-ינידמה טניבקה ומכ( םירש לש תמצמוצמ הצובק לש דוסימ אוה ינוחטיבה םלועב לבוקמה
  ."ריהמ תוטלחה תלבק ךילהת רשפאל הלוכי ןכ לעו תוטלחה לבקל תכמסומש )ינוחטיב

 לוהינל תידועיי םירש תדעו םיקהל לוקשלו ןודל היה יואר יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 ךילהב תוטלחה תלבק רשפאתש 34-ה הלשממה לש התנוהכ תפוקתב ימואל רבשמ
 תאזו ,תולבקתמש תוטלחהה תא לעופל איצוהל םיארחאה םירשה תא ףתשתשו רודס
  .רבשמה לוהינ לש םינושארה םיבלשהמ

 יכ )ם״הר דרשמ תבוגת - ןלהל( תרוקיבה תטויט לע ותבוגתב ם״הר דרשמ רסמ 2021 ינויב
 היהש תוטלחהה תלבק ךילה לע רישי ןפואב הכילשה רבשמה לש םידקתה תרסח תובכרומה"
 רסוח יאנתב תובורק םיתיעל ,דואמ תוריהמ וא תוידיימ תוטלחה ושרדנ .ומע תודדומתהל יטנוולר
 ירסח ויה ,ןתופיכתו ,רושיא ושרדש תוטלחהה תומכ ;םילבגומ םינותנ תחתו םיינוציק תואדו

 דואמ תויהל לולע 'תועטה ריחמ' רשאכ - המוצע תועמשמ תולעב תוטלחה ולבקתה ;םידקת
 םשל תולעופ םיתיעלש תוטלחהב רבוד ;הלכלכו ךוניח ,הרבח ,תואירב יטביהב ,רתיה ןיב ,לודג
 תוינויצירטמ תוטלחה ןכו ;רחא רעפ רוציל וא לידגהל תולולע ןהש העידי ךות םיוסמ רעפב לופיט
 "הלשממ ידרשמו םימוחת לש בר רפסמל סחייב םינתשמ םיבאשמ לש ליבקמב הלעפה ושרדש
 .)רוקמב השגדהה(

 המצע הלשממה לש איה התועצמאב לועפלו םירש תדעו םיקהל תוכמסה יכ הבוגתב רסמנ דוע
 טרפבו ,הז םירבד בצמב .םירש תדעו םיקהל תבייח הניא איה יכו בחרה התעד לוקישל םאתהבו

 ינויגהו ריבס ,םיינושאר דואמ הדימל יכילהתב דוע םירבדה עבטמו ותישארב היה רבשמה רשאכ

 
 וקסע רשא םינוש םימרוגו םיל"כנמ ,םירש םהבו שיא 36 תופתתשהב ,)VC( יתוזח דועיו תועצמאב םייקתהש ןויד  51

 .האיציה תייגטרטסאו הנורוקה רבשמ לוהינב
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 ךות - רבשמה םע תודדומתהה ןיינעב תוטלחהה תא המצעב לבקל הרחב 34-ה הלשממהש
 דואמ קלחש הדבועה עקר לע דחוימב ,תאז .םירש תדעו תועצמאב אלו ,םירשה ללכ ףותיש
 ןוכנ ףא" ,ןכל .םוריח תעשל תונקת תנקתהב וקסע 34-ה הלשממה לש היתוטלחהמ יתועמשמ
 .)רוקמב השגדהה( "הלשממה תועצמאב ותישארב רבשמה תא להנל ,תיטפשמ הניחבמ

 ךשמהב תדדחתמ םירש תדעו תמקה יבגל הניחבה תובישח יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 תלבקב ךרוצהו רבשמה תובכרומ ,הלשממה ידי לע וצמואש דרגוניו תדעו תוצלמהל
  .ח"שקתל חרכהב ומגרות ןלוכ אלש תובר תוטלחה

 תדובע ןונקתל 'ד חפסנ( םוריחב הלשממה תדובע להונ ללכנ 34-ה הלשממה תדובע ןונקתב
 הפגמ תרדגומ הז להונב .םוריח תותיעב הלשממה תדובע ירדס תא עבוקהו רידגמה ,)הלשממה
 רחאל הלשממה תדובע תא רתיה ןיב רידגמ רומאה להונה .םיירשפאה םוריחה יבצממ דחאכ
 בצמה יכ הלשממה שאר האר" :םהבו ,הדובע ירדס עבוקו םוריח תנוכתמב התלעפה לע הזרכה
 הלשממה ריכזמ תא החני - דחוימ אשונל םירש תצובק וא יהשלכ םירש תדעו סוניכ בייחמ
 תלבק ךרוצל יטנוולר עדימ לכ ןכו ,בצמה לע ףטושו ינכדע חוויד לבקת הלשממה" ;"םסנכל
 ותרדגהכ םוריח בצמ םייקתמש עובקל ם״הר לש ותוכמס הרדגוה הז להונב יכ ןיוצי ."תוטלחה
 הלשממה ריכזמ םוריח תנוכתמב הלשממה תלעפה לע הזרכה תעב יכ עבוק להונה יכו ,להונב
 ףיעס( תסנכה שאר בשוילו הנידמה אישנלו )א4 ףיעס( םוריחה בצמ לע הלשממה ירבחל עידוי
  .ורסמנ הלאכ תועדוהש תרוקיבב אצמנ אל .)ב4

 בצמב יכ טרפמו םוריח בצמ םייקתמש העשב הלשממה ינוידל הוותמה תא להונה רידגמ ,ןכ ומכ
 היהי ל"למה שאר )תיתועמשמ תינוחטיב תוליעפ וא לבגומ תומיע ,המחלמ וניאש( רחא םוריח
 בצמה תנומת סיסב לע .םייטנוולרה םיאשונה םיגיצמ םיפוגה ישארו םירשה יכ אדוול יארחא
  .52תוטלחה ולבקתיו תופולחה ונחביי הבו ,בצמ תכרעה הלשממה םייקת

 טרופמכ םוריח תנוכתמב הלשממה תלעפה לע הזרכה העצוב אל יכ אצמנ תרוקיבב
 לע תוטלחהה יכו ,םוריחב הלשממה תדובע להונ :הלשממה תדובע ןונקתל 'ד חפסנב
 תרגסמב ולבקתה 34-ה הלשממה תפוקתב הנורוקה רבשמ לוהינב תומיוסמ תויגוס
 ןלהל .םירש תדעווב וא הלשממה תאילמב ונודנ אלו ם״הר תושארב םינוש םימורופ
 :םיטרפה

 הרובחתה רשו זאד ןוחטיבה רש ןה 2020 ץרמבו ראורבפב - ןוחטיבה דרשמב תועייתסה 
 53"אירב לושחנ" תינכותה לע תוססבתה לש תורשפאה תא זאד ם״הרל וגיצה ל"למה ןהו זאד
 24.3.20-ב תינכותה תא רשיא זאד ןוחטיבה רש יכ ןיוצי .ןוחטיבה תכרעמב תועייתסה ךרוצל
  .)ךשמהב הבחרה ואר(

 דרשמ ןיכהש האולחתה תיזחת הגצוה 9.3.20-ב - האולחתה תויזחתל תופולח תגצה 
 רש ,תואירבה רש ,רצואה רש ,ץוחה רש תופתתשהבו זאד ם״הר תושארב ןוידב תואירבה
 רשו תואלקחו ירוזא הלועפ ףותישל רשה ,תורייתה רש ,הלכלכה רש ,הרובחתה רש ,םינפה

 
 .להונל )ב( 7 ףיעס  52

 .תעפש לש הימדנפ םע תודדומתהל תימואלה תינכותה  53
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 ןשומימו תוטלחה תלבק יכילהת - תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 הצעומה שאר ,םינוש הלשממ ידרשמ לש םיל"כנמ ןוידב וחכנ דוע .היגולונכטהו עדמה
 ל"חר הניכהש האולחתה תיזחת .םיפסונ םימרוגו לארשי קנב דיגנ ,הלכלכל תימואלה
 1.3.20-ב ל"למל הגצוה רשאו תוננוגתהל רשה רזועו תואירבה דרשממ םימרוג ףותישב
 זופשאה ,האולחתה ירועיש היפ לעו ,תואירבה דרשמ לש האולחתה תיזחתמ הנוש התייה
 יכ ןיוצי .)ךשמהב הבחרה ואר( תואירבה דרשמ תיזחתל סחיב םיכומנ םייופצה התומתהו

 ןכדע 12.3.20-ב .הלשממל הגצוה אל םגו הז ןוידב הגצוה אל ל"חר לש האולחתה תיזחת
 רש תא ,ודרשמ ל"כנמו רצואה רש תא ,ודרשמ ל"כנמו תואירבה רש תא ל"למה שאר
 שאר"ש תוננוגתהל רשה רזוע תאו ל"חר שאר םוקמ אלממ תא ,היישעתהו הלכלכה
 ."קשמה תוכרעיהל הדובע תחנהכ תואירבה דרשמ שיחרת תא ץמאל שי יכ עבק הלשממה
 ,ל"חר לשו תואירבה דרשמ לש האולחתה תויזחתב הנד הלשממהש ילב תאז לכ
  .קשמה לע תואירבה דרשמ לש האולחתה תיזחת לש תויועמשמבו

 שוכרל שי יכ םירש םורופב ןוידב זאד ם״הר טילחה 27.3.20-ב - םימשנמ שכר לע הטלחה 
 לש האולחתה תיזחת יפ לע רבשמה םע תודדומתהל תוכרעיהה תרגסמב םימשנמ 7,000

 ידיב הרשוא איהו ,הלשממה תאילמב הז דעומב הנודנ אל ןיידע וז הטלחה .תואירבה דרשמ
 תרגסמב ,זאד ם״הר לש הרומאה ותטלחה הלבקתהש רחאל שדוחכ דבעידב הלשממה
  .שכרה ךילהת לחהש רחאל תאז ,הנידמה קשמ דוסי קוח ןוקיתו תילכלכה תינכותה

 דמעמכ אוה םוריחב הלשממה תדובע להונ לש יביטמרונה ודמעמ יכ ותבוגתב רסמ ם״הר דרשמ
 תועצמאב לועפל הלוכי הלשממה ,ךכל םאתהב .הלשממ תטלחה לש ךרדב לבקתמש ןונקתה
 ישעמ ןפואב" .להונה וא ןונקתה םע המילהב ןניא וללה םא םג ,רתוי תורחואמ הלשממ תוטלחה
 ...2.2.20-ב ם״הר תושארב םייקתהש ןוידב רבכ ,ךכ .ןיינעו רבד לכל םוריח עוריאכ להונ רבשמה
 עוריאכ הז עוריאב לועפלו סחייתהל שי יכ רזוחו שיגדמ' :ךכ ]עבקנ[ ,הלשממה שאר םוכיס ללוכ
 תדובע לועפת" יכ ,רסמנ דוע ."'םיבכעמ םימרוגו היטרקוריב םידירומ ונא וב ימואל םוריח
 המאתהבו ףטוש ןפואב הלהנתה הדובעהו "להונב טרופמכ תיתוהמ הניחבמ השענ הלשממה
 לע לבקתהל הכירצ הטלחה לכ רבשמ תעב יכ םיעבוק אל" להונה יפיעס .םוריחה בצמל
 תלעופ הלשממה יכ ם״הר דרשמ רסמ דוע .)רוקמב השגדהה( "םירש תדעו וא הלשממה ידי
 רושיאל אבוי םיוסמ אשונ יכ הבוח ןיא .ןידה תוארוהל ףופכבו ,ןיד יפ לע התוכמסל םאתהב
  .הלשממה וא קקוחמה ידי לע תרחא עבקנ ןכ םא אלא ,תרחא וא וזכ םירש תדעו

 ימואל רבשמ לוהינל תידועיי םירש תדעו תמקהבש תובישחה תא דדחמ ליעל רומאה
 לע ךמסויש רש וא םירש םורופ ידי לע תוטלחה תלבקבש וא הלשממה ידי לע ךמסותש
 ןהל תויתכרעמ תויגוסל עגונב תויבטימ תוטלחה תלבקו ןויד ךרוצל תאז ,הלשממה ידי

  .רבשמה לוהינב םינושה הלשממה ידרשמ לש םתוברועמ לע העפשה

 ,םוריחב הלשממה תדובע להונל םאתהב לעפי ם״הר ,םוריח בצמ יוהיז תעב יכ ץלמומ
 .םוריח בצמ םייקתמ הלשממה תלעפה ןיינעל יכ עבקיו ,הלשממה תדובע ןונקתב רדגומה
 ךרוצל הז להונב תוטרופמה תולועפה תא טוקני הלשממה ריכזמ יכ ץלמומ ,ךכל םאתהב
  .םוריח תנוכתמב הלשממה תלעפה
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 ותדובע ןונגנמו הנורוקה טניבק תמקה
  35-ה הלשממב
 םירש 15 לש בכרהבו ם״הר תושארב 54הנורוקה טניבק םקוה 13 הלשממה תטלחה חוכמ ,רומאכ
 תרגסמ" שמשת הדעווה )א( :ןלהלכ הנורוקה טניבק ידיקפת ורדגוה הלשממה תטלחהב .םיפסונ
 הדעווה )ב( ."הנורוקה רבשמב לופיטב םיקסועה םייתלשממה םימרוגה ללכ ןיב הנוילע םואית
 לש תרזוח תוצרפתה תארקל תוכרעיהב קוסעת" הדעווה )ג( ."האיציה תייגטרטסא תא זכרת"
 לבקל הנורוקה טניבק תא הלשממה הכימסה אל תאזה הטלחהב יכ ןיוצי ."הנורוקה ףיגנ

 .55הלשממה םשב תוטלחה

 תוטלחה לבקל תויוכמס הנורוקה טניבקל ונקוה אל תאזה הלשממה תטלחהבש הדבועה חכונ
-ב ,לשמל .וב ולבקתהש תוטלחהה לכל הלשממה לש רושיא שרדנש ירה הלשממה תעד לע

 שיש הנורוקה טניבק עבק ופוסבו ,סוחייה שיחרת אשונב הנורוקה טניבק ןויד םייקתה 22.6.20
 .9.7.20-ב הלשממ תבישיב רשוא הז אשונ .ינשה האולחתה לגב םימשנומ 2,000-ל ךרעיהל

 התייה יפילחה הלשממה שאר תנווכו ותנווכ יכ זאד ם״הר רמא הנורוקה טניבק ןוידב 26.7.20-ב
 חכונ .תוריהמ תוטלחה תלבקו הליעי הדובע רשפאל ידכ דואמ םצמוצמ הנורוק טניבק םיקהל
 טניבק טילחה ,זאד ם״הר דמע םהילעש ,הנורוקה טניבקב תוריהמב תוטלחה תלבקב םיישקה
 .וב םירבחה רפסמ תא םצמצל הז ןוידב הנורוקה

 טניבק תטלחה תא רשאל טלחוה )264 הטלחה - ןלהל( 26.7.20-מ 264 הלשממה תטלחהב
 םיפיקשמ לש דמעמב םירש ינש דועו םירש הרשע לש בכרהב שדח טניבק םיקהלו הנורוקה
 תנקתהל עגונה לכב םדוקה טניבקה ידיב ויהש ולא לע תופסונ תויוכמס טניבקל ףיסוהלו

 תעד לע תוטלחה לבקל תוכמסה תא הנורוקה טניבקל הלשממה התנקה וז הטלחהב .56תונקת
 ותמקה זאמ .2.8.20-ב סנכתה שדחה הנורוקה טניבק וז הטלחה הלבקתהש רחאל .הלשממה
 24 המייק הלשממה הפוקת התואב .םינויד 22 הנורוקה טניבק םייק 15.10.20 דעו 2020 יאמב
  .םינויד השיש המייק לבגומ רוזאל םירש תדעוו ,םינויד

 
 .27.5.20-ב הנושארל הסנכתה הדעווה  54

 לע" ויהי םירש תדעו תוטלחה יכ עובקל תיאשר הלשממה יכ עבקנ )35-ה ןהו 34-ה ןה( הלשממה תדובעל ןונקתב  55
 ךרוצ ןיאו הדעווה תטלחהב יד זאו "הלשממה תעד לע" היהי םירש תדעווב ןודנה םיוסמ ןיינע יכ וא ,"הלשממה תעד
 ךכ .ררע ןהילע שיגהל ןתינ אל ףאו הלשממ תטלחהכ הומכ ןכש ,הלשממ תטלחהב רושיאל אשונה תא איבהל
 תטלחהב עבקנ אל רבדה .1.201 הלשממל ש"מעוי תטלחהבו 1.1200 הלשממל ש"מעויה תייחנהב םג עבקנ
 .13 הלשממה

 טעמל ,2020-ף"שתה ,)העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס קוחל 'דו 'ג םיקרפ יפל  56
 .)קוחל )1(7 ףיעס( םילבגומ םירוזא תרדגה ןיינעל םירשה תדעוול וקנעוהש תויוכמסה
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 תא לעייל ודעונ ,הנורוקה טניבק הז ללכבו ,םירש תדעו יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 לודיג לח הב הפוקתב דחוימב ,טרפב ימואל רבשמ תעשבו ללכב הלשממה תדובע
 לע הלשממ הטילחהש תעב םוריח וא רבשמ תותעב יכ ץלמומ ,תאז חכונ .האולחתב
 תדעוול תויוכמס ןתמ הלשממה ןחבת ,םידיקפת םילטומ הילע תידועיי םירש תדעו תמקה
 ילויב הנורוקה טניבקל תויוכמסה ןתמ רחאל הז רבשמ לוהינב הרק ןכאש יפכ ,םירשה

2020.  

 לע" תוטלחה לבקל םירש תדעו ךימסהל הלשממה לש הטלחה יכ ותבוגתב רסמ ם״הר דרשמ
 ףיגנ םע תודדומתהל קוחה לבקתה 23.7.20-ב .ללכה ןמ אצויה תניחבב איה "הלשממה תעד
 ןיקתהלו םינוש םיאשונב תוזרכה זירכהל תוכמסה הלשממל הנתינ ותרגסמבש )קוחה( הנורוקה
 .םירש תדעו תועצמאב ושעי תוזרכהו תונקתש תורשפאל ותעד תא ןתנ קקוחמה הז קוחב .תונקת
 היה ןוכנ ןניגבש תוביסנ ומייקתה אל יכ ם״הר דרשמ רסמ ןושארה הנורוקה טניבקל רשא
 לש ותקיקח תובקעב לחהש תוביסנה יוניש" ."הלשממה תעד לע" תוטלחה לבקל וכימסהל
 השגדהה( "הנורוקה טניבק לש תויוכמסב יונישל איבה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל קוחה
 .)רוקמב

 תונקהל תנמ לע תסנכב תישאר הקיקח השרדנ יכ ותבוגתב הלשממל ש"מעויה רסמ הז רשקהב
 הנותנ ח"שקת ןיקתהל תוכמסה יכ רסמ דוע .תונקת תנקתהל תויוכמס הנורוקה טניבקל
 .דבלב הלשממל

 ימואל רבשמ לוהינל תידוחיי םירש תדעו תמקה לוקשל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 ירבח ןיב תויוכמסה גרדמל ,הדעווה תויוכמסל תוסחייתה ןתמ ךות ,הנורוקה רבשמ תמגוד
 תמקה ךרוצל תשרדנה הרדסאלו )57ינוחטיב-ינידמ טניבק תויוכמסל המודב( הדעווה
  .הדעווה

 
 2001 - א"סשתה ,הלשממה קוחל 6 ףיעס חוכמ המקוה )ינוחטיב-ינידמה טניבקה( ימואל ןוחטיב יניינעל םירשה תדעו  57

 יניינעל םירשה תדעו תא המיקמ הלשממ תטלחה .הלשממה דוסי קוחבו הלשממה קוחב ועבקנ היתויוכמסו הבכרהו
 .לעופב הבכרה תא תעבוקו ,הלשממ לכב ימואל ןוחטיב
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 לג תפוקתב הנורוקה טניבקו הלשממה תוליעפ
 ינשה האולחתה

 29.8.20-ל 27.5.20 ןיב לארשיב האולחתה ףקיהב םייוניש :3 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,58הנורוקב הכרעמל ימואלה עדיהו עדימה זכרמ תוחוד יפ לע

  344-ל 3.7.20-ב 54-מ השק בצמב םילוחה רפסמב רכינ לודיג לח 2020 ילויב יכ הלוע םישרתהמ
 .3.8.20-ב

 הז ללכבו ,םיקבדנה רפסמ םוצמצל ויתוצלמה תא הלשממ תבישיב ל"למה גיצה 6.7.20-ב
 העיטק ,ל"וחמ םירזוחב לופיט ,תוצרפתה ידקומב לופיט ,ןוכיסב תויסולכוא לע הנגה תועצמאב
  .תואירבה תכרעמ לש הקיפסה תלדגהו הקבדה תוארשרש לש הריהמ

 הלשממהו סנכתה אל הנורוקה טניבק 2.8.20-ל 3.7.20 ןיבש הפוקתב יכ הלע תרוקיבב
 לח וז הפוקתבש ףא ,59ל"למה ץילמה םהילעש האולחתה םוצמצל םיעצמאב הנד אל
  .השק בצמב םילוחה רפסמב רכינ לודיג

 
 ועצובש הנורוק תוקידב לש ןטקה רפסמהמ םיעבונ 3.8.20 דע 2.8.20 ןיב האולחתה ינותנ יכ םסרפ עדיהו עדימה זכרמ  58

 .גצומה ןותנהמ הברהב לודג םישדחה םילוחה רפסמ יכ ךירעהו םימי םתואב

 .םיימוקמ םירגס תלטהב ,רומאכ ,הנד רשא לבגומ רוזא לע הזרכהל םירשה תדעווב םינויד טעמל  59
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 קוסיעה .הנורוקב קבאמה אשונב ןודל ידכ 60םימעפ הנומש הסנכתה הלשממה וז הפוקתב
 תרגסמב הנידמה הקינעהש ילכלכה עויסב היה וז הפוקתב הלשממה לש יזכרמה
 הנד שדוחה ותוא ךלהמב 61םינויד ינשב .הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תילכלכה תינכותה
 .העונת תולבגה תועצמאב האולחתה ףקיה תדרוהב הלשממה

 םיפסונ םינויד ם״הר םייק הנורוקה טניבקו הלשממה ינויד דצל יכ ותבוגתב רסמ ם״הר דרשמ
 ועצוב הלא םינויד דצלו לבגומ רוזא לע הזרכהל םירשה תדעווב םינויד ינש ומייקתה ןכו ותושארב
 .האולחתה תא םצמצל הרטמב םייטנוולרה םיפוגהו הלשממה ידרשמ ידי-לע תופטוש תולועפ

 םילוחה בצמב רכינ לודיג לח תרבודמה הפוקתב יכ הז אשונב ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 ,האולחתה תמר תרדגהב יתוהמ דדמכ הנורוקה טניבק ידי-לע 62עבקנש דדמ ,השק
 ןודל וז הפוקתב הנורוקה טניבק סנכתי ,ם״הר תושארב םינויד דצל יכ היה יואר ךכשמו

 .האולחתה םוצמצל םיעצמאב

 תפגמ םע תודדומתהה תינכותל ותעצה תא הנורוקה טניבקב ןוידב זאד רוטקיורפה גיצה 3.8.20-ב
 ירוזאל ץראה גוויס תועצמאב האולחתה תא תיחפהל הדעונש תינכות ,"רוזמרה" - הנורוקה
 םינכדועמ םינותנ סיסב לע )תונוכשל הקולחב תולודג םירעבו ,םיבושייל הקולחב( האולחת
 האולחתה תמר .תימוקמה תושרב האולחתה בצמל םימאותה תולבגמו תוגהנתה יללכ תעיבקו

 ובש רוזאל - בוהצ ;תבחרנ תוליעפ רתות ובש רוזאל - קורי :םיעבצ העברא תועצמאב תגווסמ
 רתות ובש רוזאל - םודאו ;תמצמוצמ תוליעפ רתות ובש רוזאל - םותכ ;תלבגומ תוליעפ רתות
 .)ךשמהב הבחרה ואר( דבלב תילמינימ תוליעפ

  השק בצמב םילוח 344-ו םישדח םילוח 708-מ האולחתב לודיג לח הרומאה הפוקתב יכ ןיוצי
 .30.8.20-ב השק בצמב םילוח 437-ו םישדח 899-ל 3.8.20-ב

 שמח 2020 טסוגואב םייק זאד רוטקיורפה תופתתשהב הנורוקה טניבק יכ הלע תרוקיבב
 טניבק ."רוזמרה" תינכותב םג ןהב ןדו לודג האולחת ףקיה םע תודדומתהה אשונב תובישי

 רכינ לודיג לחש םגה ,הלעפוה אל איה םלוא 30.8.20-ב תינכותה תא רשיא הנורוקה
 :טוריפה ןלהל .שדוח ותואב האולחתב

 התוא דע וטקננש םידעצה יכ עבקו האולחתה בצמ תא טניבקל זאד ל"למה שאר גיצה 3.8.20-ב
 יתרבחו ילכלכ ריחמ תמלשמ לארשי תנידמ ךכ בקעו האולחתה ףקיהב התחפהל ואיבה אל תע
 םידעצב תוקפתסה )א( :הטלחהל תופולח עברא הנורוקה טניבקל גיצה ל"למה שאר .דבכ
 םיימוקמ םירגס )ג( ;םיימוקמ םירגס - תוילאיצנרפיד תולבגה תלטה )ב( ;63הז בלש דע וטקננש
 קוסעל שי יכ הנורוקה טניבקב ןייצ זאד ל"למה שאר ,ןכ ומכ .יצרא רגס )ד( ;תויצרא תולבגה םגו

 תעיטקל ךרעמ תמקה ,הנורוקה תפגמל תואירבה תכרעמ תונכומ ןהבו ,תופסונ תויגוס רשעב

 
60  5.7.20, 6.7.20, 12.7.20, 13.7.20, 16.7.20, 19.7.20, 26.7.20, 2.8.20.  

 .16.7.20-בו 6.7.20-ב  61

 .ינשה האולחתה לגל תוכרעיהו ןושארה רגסהמ האיציה תייגטרטסא תעיבק קרפב הבחרה האר  62

 .ןוידה רחאל םימי רפסמ עוקפל תורומא ויהו םוריח תעש תונקתב ועבקנש תונוש תולבגה  63
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 תולועפה תא עצבל ץילמה ל"למה שאר .עובש יפוסב העונת תולבגהו הקבדהה תוארשרש
 תא רשפאל היושע הריהמ הלועפ יכ ןייצו ,ידימ ןפואב תרחבנה הפולחה תרגסמב תושרדנה
  .ךוניחה תכרעמ תחיתפ

 בצמב םילוח 350 םיזפשואמ ויה ןוידה דעומל ןוכנ יכ הז ןוידב רסמ זאד תואירבה דרשמ ל"כנמ
 תואירבה תכרעמ ,םילוחה יתבב השק בצמב םילוח 800-מ רתוי ויהי םא יכו ,םילוחה יתבב השק
 יתבב םירטפנה רפסמ לדגי ךכ תובקעבו לופיטה תמר דרת ,בצמה םע דדומתהל השקתת
 .םילוחה

 םימי רפסמ ךותב םכוסת איהש ןייצו ותינכות תא הנורוקה טניבקל זאד רוטקיורפה גיצה הז ןוידב
 םירע" לע תולבגהה :הנורוקה טניבק תטלחה תשרדנ םיאשונ השולשב יכ רסמו ,טעומ
 ."רוזמרה" תינכות לע הטלחה ;הקבדהה תרשרש תעיטקל תלוכיה רופיש ;64"תומודא

 .200-כל םויב םיקבדנ 2,000-כמ םיקבדנה רפסמ תא דירוהל שרדנ יכ עבק זאד ם״הר הז ןוידב
 תורומאה תולבגההש רחאמ ,קשמה לע תולבגהל תוישעמ תוצלמה לבקל זאד ם״הר שרד ןכ ומכ
  .רורב ןפואב וגצוה אל רוטקיורפה גיצהש

 רגס תמועל "תומודא םירע" לע תולבגה תלטהל העגנ ןוידב הררועתהש תירקיעה תקולחמה
 םירעה" בור ןהש ,תוידרחה םירעב תויושרה ישאר יכ הז רשקהב ןייצ זאד םינפה רש ,לשמל .יללכ
 לע תולבגה תלטהל דגנתה אוהו ,תוטלחהה תלבק יכילהתב ןומא רסוח וינפל ועיבה ,"תומודאה
 הצלמהל ףרטצה זאד פ"טבל רשה .)יללכ רגס( תויצרא תולבגה תלטה לע ץילמהו וללה םירעה
 םידעצה תנכה םויסל דעש עיצה זאד היגולונכטהו עדמה רש .םייעובש ךשמל יללכ רגס ליטהל וז

 ליעפהל היהי ןתינש ידכ ,ידיימ ןפואב תויתועמשמ תולבגה ולטוי זאד רוטקיורפה ץילמה םהילעש
 וכמת םתמועל .ללוכו אלמ רגס תלטהמ ענמיהלו יביטקפא ןפואב םיעצומה םידעצה תא
 ץוחה רש ,ןוחטיבה רשו זאד יפילחה הלשממה שאר ,ראשה ןיב ,"תומודא םירע" לע תולבגמב
  .זאד ל"למה שארו זאד יתרבח ןויוושל הרשה ,זאד

 יכ ןוידה םוכיסב זאד ם״הר עבק ,3.8.20-ב רומאה טניבקה ןוידב תוטלחה ולבקתה אלש רחאמ
 .אשונב תוטלחה לבקל ידכ ,ךשמה ןויד םייקתי תועש 48 דועב

 תעיבק :הלא םיאשונ תללוכה תינכות רושיא םשל רומאכ ןוידל הנורוקה טניבק סנכתה 5.8.20-ב
 שומיש הז ללכב ,הלאה םידעיה תגשהל הלועפה ךרד ;םתגשהל םינמז תוחולו האולחתה ידעי

 ."רוזמרה" תינכות םושיי ;תויולהקתה תלבגהל תוינידמ ;יצרא "רגס"ו "םילבגומ םירוזא"ב םירגסב

 "רגס" ליטהל םוקמ ןיא יכ עבקו הנורוקה טניבקל 65ויתוצלמה תא הז ןוידב גיצה זאד רוטקיורפה
 טוקנל דבב דבו הייסולכואה ללכ יפלכ רתוי הלקמ תוינידמ טוקנל עיצה ןכו ,הז בלשב יללכ
 ירועיש תא תיחפהל תוסנל ידכ ,"תומודא"כ ורדגוה ותינכותל םאתהב רשא םירעב 66תולועפ ןווגמ
 .ןהב האולחתה

 
 .לודג ןהב האולחתה רועישש םירע  64

 .וז הצלמהל ופרטצה זאד תואירבה דרשמ ל"כנמו זאד ףרועו פ"טב ,ר"טול ףגא שאר  65

 .הרבסהו ,ןוזמ תקפסאב עויס ,תויושרה ישארב תועייתסהו ףותיש ,ןוגכ  66
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 ןשומימו תוטלחה תלבק יכילהת - תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 תולבגה ידיימ ןפואב ליטהל הנורוקה טניבקל הז רשקהב ץילמה זאד תואירבה דרשמ ל"כנמ
 ללכב לופיטב עגפיש ןפואב תואירבה תכרעמב סמוע רצוויי אלש ידכ ,"תומודא םירע"ב תורימחמ
 .םילוחה

 תינתומ "רוזמר"ה תינכות תחלצה יכ רמאו תואירבה דרשמ תדמע תא םכיס זאד תואירבה רש
 .םימי רפסמ ךות המושייב

 ףרטצה ,"תומודא" םירע לע תולבגמ תלטהל הז בלשל דע ןוידב דגנתה רשא ,זאד םינפה רש
  .אלמ רגס ליטהל ותשירדמ וב רזחו תואירבה דרשמ תוצלמהל ןוידה םויסב

 תא איבהלו תומייקה תולבגהה לש ןפקות תא ךיראהל הנורוקה טניבק טילחה הז ןויד תרגסמב
 ומכ .םייעובש דע עובש ךותב 67הלשממה וא הנורוקה טניבק רושיאל האלמה "רוזמרה" תינכות
 םירש יתווצל םיימוקמ וא םייצרא םירגסב לופיטה אשונ תא ריבעהל זאד ם״הר טילחה ןכ
 .טניבקל ץוחמ םימצמוצמ

 תתחפהל םישרדנה םידעצבו "רוזמרה" תינכותב םינויד השולש דוע םייק הנורוקה טניבק יכ ןיוצי
 תוטלחה ולבקתה אל הלא םינוידב םלוא ,20.8.20-בו 13.8.20-ב ,9.8.20-ב ,האולחתה רועיש
 .הז אשונב

 רכינה לודיגה תמגמ ךשמה חכונ ."רוזמרה" תינכות תא רשאל הנורוקה טניבק טילחה 30.8.20-ב
 "תומודא" םירעב תוידיימ תולבגמ ליטהל 3.9.20-ב הנורוקה טניבק טילחה האולחתה רועישב
 היה ןתינ אל יכ הז ןוידב ם״הר ןייצ הז רשקהב .10.9.20-ב לחה יצרא-ללכ רגס תלטהל ךרעיהלו

 ןמז דוע היה שרדנו תונכומ ויה אל תושרדנה תונקתה יכ ןכל םדוק רוזמרה תינכות תא ליעפהל
 תונקת תנקתהו הלשממה רושיא רחאל ,18.9.20-ב ףקותל סנכנ יללכה רגסה יכ ןיוצי .ןמילשהל
 .תומיאתמ

 ולבקתהש ילב םינויד העברא םייקו הנורוקה טניבק סנכתה 20.8.20 דעו 5.8.20-מ יכ אצמנ
 לופיטה תופיחד ףא לעו האולחתה תמר תדרוהב לופיטה תוינידמל עגונב תוטלחה םהב
 תינכות תא טניבקה ץמיא 30.8.20-ב קר .2020 טסוגואב הלדגש ,האולחתה תמר תדרוהב
  ."רוזמרה"

 תוטלחהה תלבקל דוגינב יכ הז רשקהב תרוקיבה תווצל זאד ל"למה שאר רסמ 2.11.20-ב
 ןייפאתה ינשה האולחתה לגב תוטלחהה תלבק ךילהת ,ןושארה האולחתה לגב תיסחי הריהמה
 תוכראתה חכונלו 68ןוידל םיאשונה לע שארמ םיכסהל ךרוצה חכונל תאזו ,תיסחי תויטיאב
 .םיבר םירבוד עומשל ךרוצה תובקעב םינוידה

 
 .הלשממה ידי לע וא הנורוקה טניבק ידי לע הלשממ תוטלחה רשאל הז בלשב ןתינ יכ ןוידב רהבוה  67

 .יפולח הלשממ שאר יונימו הלשממה דוסי קוח ןוקיתו 35-ה הלשממה תמקהל םכסההמ האצותכ  68
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 הקל 2020 טסוגואבו 2020 ילויב הלשממהו הנורוקה טניבק לש תוטלחהה תלבק ךילהת
 תלבקב יוהישו 26.7.20-ל דע הנורוקה טניבק תויוכמס לש הרדסה-יא בקע רסחב
 תצלמה יפ לע האולחתה תא םצמצל תלוכיב עגפ הז םירבד בצמ .וז הפוקתב תוטלחה
-ב ףסונ יצרא רגס תלטה רבדב הטלחהה לע עיפשה רבדהו ,םייעוצקמה םימרוגה

18.9.20. 

 לע ותבוגתב ,הנורוקה טניבקב רבח היהש ,רבעשל היגולונכטהו עדמה רש רסמ 2021 יאמב
 ףוג" היה הנורוקה טניבק יכ )רבעשל היגולונכטהו עדמה רש תבוגת - ןלהל( תרוקיבה תטויט
 תוטלחההו אטבתהל תויונמדזה דואמ טעמ ולביק םירשה ...ליעי אלו ידמ לודג ,לברוסמ
 םירש יתווצ תרגסמב ,טניבקה תובישיל ליבקמב ולהנתהש םיכילהתב ולבקתה תויתימאה
 שארמ ועבקנ ןהיתואצותש תועבצה ולהנתה טניבקב .הלשממה שאר תושארב םימצמוצמ
 המשוי אל םלועלו ידמ רחואמ הצמוא רוזמרה תינכות" יכ רסמ דוע ."וללה םיידדצה םינוידב
 ."ליעיו אלמ ןפואב
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 ןשומימו תוטלחה תלבק יכילהת - תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 לש תויביטרפואה תולוכיה תא הלשממה תניחב
 הנורוקה רבשמ םע דדומתהל תואירבה דרשמ

 תויביטרפוא תולועפ םיבייחמ רבשמב לופיטל תוינידמה םושייו הנורוקה רבשמ םע תודדומתה
 ,ל"וחמ םיסנכנב לופיט ,תויגולוימדיפא תוריקח ,תוקידב עוציב הז ללכבו תויתועמשמ תוימושיי

  .ןוזמ תקפסאב עויסו הפיכא תולועפ

 "אירב לושחנ" תינכותה תא ןוחטיבה דרשמ שביג 2005 תנשמ 4336 הלשממה תטלחה תובקעב
 .םוריחה יפוגו םירחא הלשממ ידרשמ ,תואירבה דרשמ םע ףותישב תידרשמ-ןיב הדובע תרגסמב
 רבעותש דע ,תימדנפ תעפש םע תודדומתהב לופיטל יארחא תואירבה דרשמ יכ תעבוק תינכותה
 םאתהב ,69תבחרנ האולחת לש בצמב עצבתת וז הרבעה .ךכל תוירחאה ןוחטיבה דרשמל
 תוננוכה יבלש לע הזרכהה תוכמס יכ עבקנ דוע .הלשממ תטלחה יפ לע וא בצמה תכרעהל
 .תוננוגתהל רשה רזוע םע םואיתב תואירבה רש ידיב הנותנ "אירב לושחנ" תינכותה תרגסמב
 רש ידי לע 24.3.20-ב הרשואו הטויט דמעמב 2018 ראורבפב הצפוה "אירב לושחנ" תינכותה
 .ןוחטיבה

 70הפגמ םע תודדומתהל תואירבה דרשמ לש תלוכיה תא רתיה ןיב ןחבש הנידמה רקבמ חודב
 תוצרפתה יבגל םילשוריב תואירבה תכשלב וקדבנש תויגולוימדיפא תוריקח םגדמב יכ ןיוצ
 הקבדהה יוהיז דעוממ תועש 48 ךותב ולחה תוריקחהמ 57% קרש הלע 2018 תנשב תבצחה
 הדמע אל תואירבה תכרעמ יכ הלע ךכ ךותמ .)ימלועה תואירבה ןוגרא עבקש םינמזה חול יפל(
  .הז םוחתב הלחמה רוגימל םישרדנה םידעיב

 תוכרעיה" :ותרטמו בחר םורופב הנורוקה רבשמ אשונב ןושאר ןויד זאד ם״הר םייק 2.2.20-ב
 דרשמ יכ ןוחטיבה דרשמ גיצנ גיצה הז ןוידב ."לארשי תנידמ לע ןגתש תימואלניבו תימואל
 תוטלחה ולבקתה אל ןוידה םויסב ."אירב לושחנ" תינכותה יפל הפגמ לוהינל יארחא ןוחטיבה
  .ךשמהל תויחנה ונתינ אלו הז אשונב

 אשונב 71םיפסונ םיפתתשמ 47-ו םירש השימח תופתתשהב זאד ם״הר תושארב ןוידב ,19.2.20-ב
 תינכותה תא םיפתתשמל תוננוגתהל רשה רזוע גיצה ,הנורוקה ףיגנל לארשי תנידמ תוכרעיה
 שאר תא זאד ם״הר החנה ןוידה םוכיסב .הימדנפל ןוחטיבה דרשמ תוכרעיהו ,"אירב לושחנ"
 הצור ינא" :ןוחטיבה תכרעמ ידיל הפגמב לופיטה תוירחא תרבעה אשונ תא ןוחבל זאד ל"למה
 םג םילגוסמ ונחנא דוע לכ תאזה הלאשה תא ןוחבל יאדכ ...לקמה תרבעה תלאש תא קודבתש
  ."תרדוסמ הרוצב בושחל

 לע ותבוגתב )תוננוגתהל רשה רזוע( ןוחטיבה דרשמב תוננוגתהה לע הנוממה רסמ 2021 ינויב
 לש הימדנפ םע תודדומתהל( "אירב לושחנ" תינכות לש תיזכרמה התרטמ יכ חודה תטויט
 םיטביהה לכב קוסעיש ,חוכ תלעפהל תויוכמס לעב יביטרפוא-ילוהינ ףוג יונימ התייה )תעפש
 התלוכי תא לצנל תואירבה תכרעמל רשפאיו ,םייאופר םיטביה טעמל ,הנידמב םייביטרפואה
 הנורוקה תפגמב לופיטהמ ןויסינה יכ ,רסמ דוע .יגולוימדיפאהו יאופרה םוחתב יבטימה ןפואב

 
 בצמ תכרעה םייקתת ,הימדנפ לע ימלועה תואירבה ןוגרא תזרכה רחאל ,3 בצמב יכ תעבוק "אירב לושחנ" תינכותה  69

 .הפגמב לופיטל תוירחאה תא ןוחטיבה דרשמל ריבעהל םא הטלחה ךרוצל

 .518 'מע ,)2020( תושדחתמו תוצרפתמ תולחמב תואירבה תכרעמ לופיט - דחוימ חוד ,הנידמה רקבמ  70

 .םירזועו םייטפשמ םיצעוי ,תואירבה תכרעמ לש םילהנמו םיל"כנמ ,הלשממ ידרשמ יל"כנמ  71
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 תניחבמו ילוהינה םוחתב תוברל ,"אירב לושחנ" תינכותה לש תשדוחמ הניחבו הדימל בייחמ
 .המישמל םימיאתמה םידיקפתה ילעב

 תבוגת - ןלהל( תרוקיבה תטויט לע ותבוגתב ,רבעשל תואירבה דרשמ ל"כנמ רסמ 2021 ילויב
 ךרעמ תלעפה" 22 'סמ ידרשמ-ןיב להונ - ל"חר לש להונ יפל יכ )רבעשל תואירבה דרשמ ל"כנמ
 שי ובש בלשב תעפש לש הימדנפ רבשמ לוהינל תימואלה תוירחאה ,"אירב לושחנב ח"למ
 תועצמאב ןוחטיבה דרשמב "רבשמ לוהינ תווצ" לע תלטומ םדא ינב ןיב תיתועמשמ תוקבדיה
  .ר"עקפו יצרא ח"למ הטמ

 ,ןוחטיבה דרשמל תוירחאה תרבעהב ךרוצה תא ןחב ל"למה יכ ותבוגתב רסמ ם״הר דרשמ
 לש תורשפאהו "אירב לושחנ" תינכות הנודנ ובש 26.2.20-ב םייקתהש ל"למב ןוידל הנפהו

 טילחה אל ינידמה גרדה רבד לש ופוסב ,עודיכ" יכ רסמ דוע .ןוחטיבה דרשמל תוירחאה תרבעה
 ."ןוחטיבה דרשמל תואירבה דרשממ לקמה תרבעה לע

 תורמלו יביטרפוא םרוג לע תוירחאה תלטה תא ןוחבל ןוידב הלעש ךרוצה תורמל יכ אצמנ
 ,"לקמה תרבעה" תורשפא לש תינושאר הניחב ךרע ל"למהש ףא-לעו ,זאד ם״הר תייחנה
 דרשממ "לקמ תרבעה" לש הניחבה תא םילשה אל ל"למה תרוקיבה םויס דעומ דע
 ידי-לע ונחבנ אלו ,אשונב ךשמה ןויד עבקנ אל יכ הלע דוע .ןוחטיבה דרשמל תואירבה
 דרשמל תוירחאה תרבעהל תורשפאה וא "אירב לושחנ" תינכות לש תויועמשמה הלשממה
 .ןוחטיבה

  תואירבה דרשמ לש תויביטרפואה תולוכיב םיישק

 שכרה ימוחתב יביטרפוא הנעמ ןתמבו לוהינב השקתה תואירבה דרשמ יכ הלע תרוקיבב
 :םיטרפה ןלהל .הפגמה ינוכיס תא ןיטקהל ודעונ רשא ט"לשמה לוהינבו

 ,שכרה עוציבב םיישק שי יכ זאד תואירבה דרשמ ל"כנמ ןייצ זאד ם״הר תושארב ןוידב 19.2.20-ב
 םלועה לכב םיצר ונחנא ...ותוא חקל רחא והשימו הזוח ונרגס - ולשכש תוינק לש םיבבס ינש" יכו

 אוהש והשמ הז ...תכרעמב תופורתב דויצב יגטרטסא רוסחמ לע ונרביד .ןוגימ דויצ גישהל ידכ
 דרשמ תולוכיל רבעמ איהש שכרל תוכרעיה תשרדנ יכ ןייצ ךכ תובקעב ."תואירבל רבעמ הברה
  .תואירבה

 שכרה יכילהת יכ תרוקיבה תווצל זאד תואירבה דרשמב לועפת ל"כנמס רסמ 16.11.20-ב
 היהיש ךכל איבהל וחילצה אל ט"לשמה תמקהו ל"הצו דסומה תוברועמ תליחתל דע ועצובש
 תאו םיזוחה תמיתח תא רידסהל חילצה אל תואירבה דרשמ יכו ,ןוגימ דויצ לש קפסמ יאלמ
 םיכשוממ הרגש תותיעב תואירבה דרשמ לש שכרה יכילהתש םושמ רתיה ןיב תאזו ,םשומימ
 .רצואה דרשמ לש םיינטרפ םירושיא םיבייחמו

 יכילהת ליעפהל ר"הנמ 13.3.20-ב לחה ,ןוחטיבה דרשמל תואירבה דרשמ לש היינפ תובקעב
 ר"הנמ .הנורוקה תפגמ םע תודדומתהל םיפוחד םירעפ תמלשהל תואירבה תכרעמ רובע שכר
 .22.3.20-ב לועפל לחהש ט"לשמה תוליעפב בלתשה
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 ןשומימו תוטלחה תלבק יכילהת - תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 דסומה שאר לע זאד ם״הר ליטה זאד ם״הר תושארב 24.3.20-ב םצמוצמ םורופב ןויד םוכיסב
 ,72וב תודייטצהלו יטירק יאופר דויצ שכרל )ט"לשמ( "ימואל ל"מח" תלעפהל תוירחאה תא זאד
 רזעיהל תואירבה דרשמ לחה 2020 ינויב יכ ןיוצי .תואירבה דרשמ ןייצש םיישקה חכונ תאזו

  .תויגולוימדיפא תוריקח עוציבב 2020 טסוגואבו תוקידב עוציבל ןוחטיבה תכרעמב

 דרשמל רסמנש ,)םכסמה חודה - ןלהל( 2020 ינוימ ט"לשמה תוליעפ תא םכסמה ךמסמב
 2020 יאמל ץרמ ןיב לעפ ט"לשמה יכ 73ל"הצו דסומה םעטמ ט"לשמל םיארחאה ובתכ ,תואירבה
 םהבו ט"לשמה תוליעפ םויס םע םייזכרמה םירעפה וניוצ ךמסמב .הרורב תוכמס תרדגה אלל
 רבשמב םידברה ללכ תא להנל יארחאה תואירבה דרשמב יביטרפוא יזכרמ ףוג תרדגה-יא
 יתב ןיבו תואירבה דרשמ ןיב ירק ,הטמל "חטשה" ןיב הלועפה ףותישבו ןומאב רעפו הנורוקה
 .םילוחה תופוקו םילוחה

 ןפוא :לועפל ט"לשמה לחהש תעב ררשש בצמה לש םייביטרפואה םינייפאמה וניוצ הז ךמסמב
 תיילע הלחו םיהז םיאלמ לע תורחת קושב הרצונ ךכ בקעו ,ןגרואמו רדוסמ היה אל שכרה עוציב
 ,תונמזה ,שכר( םינוש םיטביהב עדימה לוהינל )עדימ תייגולונכט( IT תוכרעמב רעפ רצונ ,םיריחמ
 לש לוהינו הכירצ יוזיחל דוחא לדומ ט"לשמה תושרל דמע אל ,)דועו םיאלמ ,עדיו עדימ ,םיקפס
 ,הקיטסיגולה תולוכיב םירעפ ואצמנ ןכו ,)]יוטיח ירמוח[ הקיטפס ,תופורת ,ןוגימ דויצ( םיאלמ
 .םילודג םיפקיהב עונישהו ןוסחאה

 שיש םירעפל עגונב תוצלמה ךמסמ ט"לשמבו תואירבה דרשמב םימרוג וניכה 21.4.20-ב
 .תואירבה דרשמ ידיל ל"הצו דסומהמ ט"לשמה לוהינל תוירחאה תרבעה ךרוצל םילשהל
 טרפבו הקיטסיגולל תוירחא לבקל תואירבה דרשמ תלוכיל םיעגונ םירעפה ירקיע יכ ןיוצ ךמסמב
 ,הלבק תוקידב עוציבל ,םיקפס םע רשקל ,תונמזהה לוהינל ,שכר לוהינל םדא חוכב רוסחמ
  .תיזיפ הנסחאבו עונישה יפקיהב הכימתל תוכרעיהלו םינסחמ לוהינל

 יסחי ןורתי ןיא תואירבה דרשמל יכ תרוקיבה תווצל זאד תואירבה דרשמ ל"כנמ רסמ 17.8.20-ב
 דוע .הנורוקה םע תודדומתה לש םדקומ בלשב ל"הצ תא ברעל היה ןוכנו יביטרפואה םוחתב
 ידכ ,תואירבה דרשמ םע ןוחטיבה תכרעמ לש בוליש סיסב לע רבשמה תא להנל שי יכ רסמ
 .םהמ דחא לכבש יסחיה ןורתיה תא לצנל

 עבק זאד ם״הרש רחאל יכ תרוקיבה תווצל זאד ףרועו פ"טב ר"טול ףגא שאר רסמ 24.1.21-ב
 הלשממל בוש גיצה אל ל"למה ,ורושיא אלל ןוחטיבה רשל רובעי אל רבשמה לוהינש 2020 ץרמב
 .רבשמה לוהינל תוירחאה תא ןוחטיבה דרשמ ידיל ריבעהל תורשפאה תא זאד ם״הרל וא

 עוציבה ימוחת לש יביטרפוא לוהינ בייחמ הנורוקה רבשמ לש ףקיהב יתואירב רבשמ לוהינ
 תושרל ודמע אלש םדא חוכו םיבר םיבאשמ לש לוהינ םללכבו ,םינושה עוציבה יפוגו

 הנתנ 2020 ילויב תואירבה דרשמב ט"לשמ תמקה .רבשמה תליחתב תואירבה דרשמ
  .תואירבה דרשמב תורסחה תויביטרפואה תולוכיהמ קלחל הנעמ

 )תואירבה דרשמ תבוגת - ןלהל( תרוקיבה תטויט לע ותבוגתב ,תואירבה דרשמ רסמ 2021 ילויב
 תונגראתהה לכו "הרוחסה לכ לע לפנתה םלועה לכ"ש היה רבשמה תליחתב ישוקה רקיע יכ

 
 .)ט"לשמ( "הטילש זכרמ" םקוה לעופב  72

 .ל"הצב םיעצבמה ףגא שארו דסומה םעטמ דיקפתה לעב  73
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 תואירבה דרשמ תולוכי לע דיעמ אל רבדה יכ רסמ דוע ."העונת ידכ ךות התייה" הלחתהב
 .שכרה םוחתב

 רוסחמ לארשיב רצונ אל - האצותה ןחבמב יכ ותבוגתב רסמ רבעשל תואירבה דרשמ ל"כנמ
 דרשמל אשונב תוכמסה תא תונפהל שי יכ תואירבה דרשמ לש הנבהל תודוה ,גוס םושמ דויצב
 םיירטינומה םיבאשמה תולבגומו םירוטלוגרה םימסחה חכונל ,םדקומ בלשב רבכ ןוחטיבה
 לש תולבגומה תויביטרפואה ויתולוכי יכ רסמ דוע .ןוחטיבה דרשמ לע םילח םניאש ,וילע םילחה
 תויוכמס התוותהש ,םינש תורשע לש תללוכ תיתלשממ תוינידמ לש רצות ןה תואירבה דרשמ
 טרפב ,רתויב תולבגומ עוציב תויוכמס תואירבה דרשמל יכ רוכזל שי יכו ,דרשמה לע תולבגמו

 רבשמה לועפתל תוירחאב םיאשונ םיפסונ םיפוגו ל"למה ,ר"הנמ ,ל"חר םהבש ,םוריח יבצמב
 תלוכיה רסוח תודוא ם״הרל )2020 ץרמ עצמאב( ולש םדקומה חווידה יכ רסמ ףסונב .ולוהינלו

 םירחא הנידמ ימרוג לע המישמה רקיע תלטהל איבה - טלחוהש תא שוכרל תואירבה דרשמ לש
 .תלטובמ אל החלצהב המישמב ודמעש

 תדובע עצבל ל"למה ךישמה 24.3.20-ב ט"לשמה תמקה רחאל יכ ותבוגתב רסמ ם״הר דרשמ
 םע תפתושמה הדובעה ירצות יכו ,תואירבה דרשמל יביטרפואה עויסה תרדסה ךרוצל הטמ
 דרשמ ט"לשמ תא םיקהל העצהכ ,17.6.2074-ב ינידמה גרדה רושיאל ואבוה תואירבה דרשמ
 .תואירבה

 שכרה אשונב הנורוקה רבשמ תישארמ ברועמ היה ל"למה יכ ותבוגתב דוע רסמ ם״הר דרשמ
 ךות שכרה יכילהת דוסימל האיבה אשונב ל"למה לש ותוברועמ יכו ,תואירבה דרשמ עציבש
 ט"לשמה תמקהל האיבה ףאו תואירבה דרשמ לש תויביטרפואה ויתולוכיב םירעפה לע רושיג
 ההוזש רעפה לע רשגל הדעונ ...ט"לשמה תמקה" .24.3.20-ב )ל"הצו דסומה תושארב(

 .)רוקמב השגדהה( "תואירבה דרשמ לש תויביטרפואה ויתולוכי ןיינעב

 הנעמ ןתמ ךרוצל 2020 ץרמב שכרה ט"לשמ תמקה דצל יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 םירעפ לע רשגל תואירבה דרשמ שרדנ ,שכרה םוחתב תואירבה דרשמ לש םיישקל
 לופיט - םהיניבו ,האולחתב לודיגה םע תודדומתההמ קלחכ םיפסונ םייביטרפוא םימוחתב
  .)ךשמהב הבחרה ואר( הפיגמה לש רוטינבו רותיאב

 תוטלחה שומימ ךרוצל תיביטרפואה תוליעפה עוציבב תואירבה דרשמ לש םיישקה חכונ
 ,םיפוחדה םייתואירבה םיכרצל הנעמ ןתמו רבשמה םע תודדומתהל עגונב הלשממה
 ,רבשמה לוהינב םיברועמה םימרוגה לכ ףותישב הפיקמ הניחב ךורעי ל"למה יכ ץלמומ
 טביהל הנעמ ןתית רשא הנוכנה הפולחה לע עיבצהל ידכ ,תואירבה דרשמ םשארבו

 ינפל ועבקנש יפכ הפגמב לופיטל תויחכונה תומרונה תניחב תא הז ללכבו ,יביטרפואה
 עוריא לש בחרנ הכ ףקיהב לופיטל םידחוימה םיכרצל המאתהבו הנורוקה רבשמ ץורפ
 רשאב ,ל"למה תניחב יאצממל םאתהב ,ןויד םייקת הלשממה יכ ץלמומ דוע .דיתעב המוד
 .הפגמ גוסמ רבשמ לש יביטרפוא לוהינל תונושה תופולחל

 
 טניבק תטלחה תא הלשממה הרשיא 3.7.20-ב .תואירבה דרשמ ט"לשמ תמקה תא הנורוקה טניבק רשיא 17.6.20-ב  74

 .הז אשונב הנורוקה
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 ןשומימו תוטלחה תלבק יכילהת - תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 תא ןכדעלו םיחקל תקפה עצבל ל"למה שאר החנה 4.4.21-ב יכ ותבוגתב רסמ ם״הר דרשמ
 .םיידיתע םישיחרת םע תודדומתהל תימואלה תינכותה

 רוטקיורפה יונימ
 ,יאמצע ןפואב וא ל"למה זוכירב ,זאד ם״הרלו הלשממל םינוש םימרוג וגיצה 2020 ץרמב לחה
 :ןלהל טרופמכ ,"ימואל רוטקיורפ" יונימב ךרוצה תא

 רבשמ אשונב הלשממה תבישי תארקל ,הלשממה ירשל ל"למה ןיכהש עקר רמוח ןדגואב
 ךמסמה .75ימואל ןוחטיב ירקחמל ןוכמה ןיכהש ךמסמ ללכנ ,24.3.20-ב המייקתהש הנורוקה
 הטמה תדובע תא החני רשא ,הלשממה שארל ףופכ הכרעמ להנמ תונמל שרדנ" יכ עבוק
 טניבקה וא הלשממה רושיאל ןתוא הלעי ,)ימואל ןוחטיבל הצעומה תוירחאב( תוטלחה תלבקל
 רשקה תא זכריש ,ימואל רבוד תונמל ןוכנ הכרעמה להנמ תחת ...ןעוציב רחא בוקעיו ,ינוחטיבה
 .הז אשונב ןויד םייקתה אל הרומאה הלשממה תבישיב ."רוביצל הרבסההו תרושקתה םע

 הטמ שאר( ידועיי הנוממ תונמל שי יכ תואירבה דרשמל ט"לשמה ילהנמ וצילמה םכסמה חודב
 רוטקיורפ דמעוה לעופב .ט"לשמל תומיוסמ תויוכמס תרבעה ךות תאזו ,יביטרפוא להנמו )הנורוק
 .םקוה הזש רחאל ,תואירבה דרשמ ט"לשמ שארב

 אוה 11.7.20-בו 04.7.2-ב ם״הר לא זאד 76ל"למל ץעיימה תווצה שאר בתכש םיבתכמ ינשב
 תפגמ לע הטילש ןדבוא לעו וחתפב תדמוע לארשי תנידמש יאופרה םוריחה בצמ לע עירתה
 דימעהלו ,ט"לשמה תא רתלאל שדחמ םיקהל ץילמה ל"למל ץעיימה תווצה שאר .הנורוקה
 .םוריח יבצמ לוהינב הסונמה דיקפת לעב ושארב

 ם״הרל ובתכמב יכ חודה תטויט לע ותבוגתב רבעשל ל"למל ץעיימה תווצה שאר רסמ 2021 ינויב
  .רוטקיורפ יונימב ךרוצה לע וינפל עירתה אוה 7.5.20-מ

 

 יכ ועבקו ,)רוטקיורפ( "לארשי ןגמ" תינכותל להנמ תואירבה רשו ם״הר ונימ 23.7.20-ב
 בתכ ןתינ אל רוטקיורפלש אצמנ תרוקיבב .תואירבה דרשמ ט"לשמ שארב דומעי אוה
 .תויוכמס ול ורדגוה אלו יונימ

 ל"כנמ לש תוליפכהו םילהנמ יוביר היה תואירבה דרשמב יכ ותבוגתב רסמ תואירבה דרשמ
 .תוטלחה תלבקב תויטיאל המרת ,הרורב היכרריה תרדגה אלל ,רוטקיורפו

 2020 טסוגואמ לחהו ,"רוזמרה" תינכות תא שביג אוה זאד רוטקיורפה לש יונימה רחאל ,רומאכ
 .הנורוקה טניבק ינוידב ןוידל ואבוה זאד רוטקיורפה לש ויתוצלמה

 אל רוטקיורפה לש הז ומכ דיקפתלש ןוכנ אל יכ תרוקיבה תווצל זאד רוטקיורפה רסמ 9.11.20-ב
 דרשמ ימרוג יפלכ תימשר תוכמס ול ןיא יכ רסמ דוע .םירורב תוירחאו תוכמס ימוחת ורדגוי

 
 .םיימואל-ןיב םיסחיו ןוחטיב יאשונב רקיעב קסועו רוביצה תלעותל הרבח אוה ביבא לתב לעופה רקחמה ןוכמ  75

 .ןמצייו ןוכממ ןמסקו ילא 'פורפ הז דיקפתב שמיש תרוקיבה תפוקתב  76
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 דרשמ ימרוג םע ותורכיהמ תעבונ לועפל ותלוכי יכו ,םירחאה הלשממה ידרשמ יפלכו תואירבה
 ןיא ,לשמל .תואירבה תכרעמב ול םישחורש הכרעההמו םימדוקה וידיקפת תרגסמב תואירבה
 ןוכנש רובס אוהש ןפואב תוקידב עוציב םודיקל םילוחה תופוקל ביצקת תוצקהל תוכמס ול
 םידעצ תטיקנ לע תוחנהל ירק ,הפיכא יאשונב לארשי תרטשמ תא תוחנהל תוכמס ול ןיאו ,עצבל
 טניבקהו הלשממה תוטלחה םושייבו תואירבה דרשמ תוינידמ שומימב ועייסיש םייביטרפוא
 .רבשמה לוהינ ימוחתב

 תורמלו לארשיב הנורוקה תפגמ ץורפמ םישדוח העבראכ הנומ רוטקיורפה יכ אצמנ
 ילבקמ ינפב וגצוה םייביטרפוא - םיילוהינה םימוחתב תואירבה דרשמ לש םיישקהש
 .הרחאתה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תינכות שוביג םג ךכשמ .תוטלחהה

 ותבוגתב רצואה דרשמבש םיביצקתה ףגאב םיביצקתה לע הנוממה םוקמ אלממ רסמ 2021 ינויב
 הדובע יקשממו תויוכמס ורדגוה אלש ןוויכמ יכ )םיביצקתה ףגא תבוגת - ןלהל( חודה תטויט לע
 דרשמ ל"כנמ :תואירבה דרשמב םימרוג השולש ןיב תומכסה-יא םעפ אל ולגתה ,רוטקיורפל
 ועיגה םיילכלכה םימרוגה םיטעמ אל םירקמב .רוטקיורפהו רוביצה תואירב ךרעמ שאר ,תואירבה
 תבוגתב רסמנ ןכ ומכ .תואירבה דרשמ ידי לע ולבקתה אל ולא ךא ,רוטקיורפה םע תומכסהל
 ןתינ אל םיילכלכה םימרוגהו ל"למהמ תויעוצקמה תודמעה לש תפסותב" יכ םיביצקתה ףגא
 תיעוצקמ הדמע םדקל ןתינ ימ לומ רורב היה אלו עוצקמה ימרוג ברקב תוטלחה לבקל היה
 ."הדיחא תיתלשממ

 רתופ היה רוטקיורפ לש רתוי םדקומ יונימש ךכל ןיכומית ןיא יכ ותבוגתב רסמ ם״הר דרשמ
 סוסיב לכ ןיא םגו תואירבה דרשמ לש םייביטרפוא - םיילוהינה םיישקה תא רתוי הליעי הרוצב
 תינכות לש רתוי םדקומ שוביגל ליבומ היה רוטקיורפ לש םדקומ יונימש הנעטל יתדבוע
 .הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל

 ןתמו קוסיעה ימוחת לש הרדגה בייחמ יביטרפוא לוהינ יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 ידרשמ םללכבו ,םינושה םימרוגה לומ לופיטה תא זכרל רשפאיש ןפואב תויוכמס
 ןוכנ רוטקיורפה יונימ לע טלחוהשמ .תואירבה דרשמל םיעייסמה םימרוגה לכו הלשממה
 םיקשממה תא עובקלו ותוירחא ימוחתו ויתויוכמס תרדגה ידי לע ודיקפת תא דסמל היה
  .רבשמב לופיטב םיברועמה םימרוגה ללכ ןיבו וניב

 רבשמ לוהינב הלשממל עויסב ל"למה דוקפת
  הנורוקה

 םעטמו ומעטמ הנורוקה רבשמ לוהינ תא ללכתל 2.2.20-ב ל"למה לע ליטה זאד ם״הר ,רומאכ
 הליגרה תינוגראה תרגסמה סיסב לע ל"למה לעפ הנורוקה רבשמ לוהינ ךלהמב .הלשממה
 םירחאה םיפגאה ועייס ךכ לע ףסונ .ףרועו פ"טב ,ר"טול ףגא לע לטוה לופיטה זוכיר .77ולש
  .הנורוקה טניבקב וא הלשממב ומייקתהש םינוידל תוכרעיהבו הנכהב ל"למב

 
 .2 םישרת ואר  77
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 ןשומימו תוטלחה תלבק יכילהת - תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 ףתוש היה ל"למה יכ הנידמה רקבמ דרשמל ל"למה לש יטפשמה ץעויה רסמ 2020 רבמבונב
 םינוידב תינמז ובו תובר תועש וכשמנ רשא םינוש םימורופבו הלשממב ומייקתהש םיבר םינוידב
 יכ ןייצל בושח .תוטלחה עוציב רחא בקעמב וא הלשממה ינויד תנכהמ קלחכ ל"למב ומייקתהש
 וא ם״הר תולאש לע הנעמ ןתמ דבב דבו םינותנ לע חוויד ,םינויד לש םויק הללכ ל"למה תוליעפ
 ריזחהל םיתיעלו תוזירז הטמ תדובע עצבל ל"למה תא ובייח הלא לכ .ויתויחנהל תוסחייתה
 .ם״הר םע םינויד ידכ ךות תובושת

 רצי ,רומאכ וילע לטוהש יפכ ודיקפתל ומצע תא םיאתה ל"למה יכ רסמנ ם״הר דרשמ תבוגתב
 עויסו תוטלחה רחא בקעמ ,םיחמומ םע תוצעוויה תוברל - ודיקפת יולימ ךרוצל םינונגנמו םילכ
 .ולבקתהש תוטלחה שומימב

 עייסו הנורוקה רבשמ םע תודדומתהב יזכרמ דיקפת אלימ ל"למה יכ ןייצמ הנידמה רקבמ
 םיבר םיאשונ ם״הרלו הלשממל איבהלו ולבקתהש תוטלחה םדקל ם״הרלו הלשממל
 סיסב לע התשענ הנורוקה רבשמב ל"למה לש ותוליעפ יכ הלע ,תאז םע .הטלחהל
 לש ינוגראה הנבמה ןיב המילהל רשאב הניחב הכרענש ילב םייקה ינוגראה הנבמה
 תופטושה ויתומישמ רתי םעו הנורוקה רבשמ םע תודדומתהב ויתומישמ ןיבל ל"למה
 .ודיקפת ףקותמ תושרדנה

 תוכשמתה חכונל ל"למה לש ינוגראה הנבמה תא ונחבי ל"למהו ם״הר דרשמ יכ ץלמומ
 רתילו רבשמה םע תודדומתהל תועגונה תוידועייה ויתומישמל בל םישב רבשמה
  .ויתומישמ

 ל"למה לש ודיקפת תרדגה
 לשו ם״הר לש הטמה ףוג שמשי ימואל ןוחטיבל הטמה יכ רתיה ןיב עבוק ל"למה קוח ,רומאכ
 עבקש רחא םוחתב הטמ דיקפת לכ עצביו לארשי תנידמ לש ןוחטיבהו ץוחה יניינעב הלשממה
  .ם״הר

 ליבוי ,תוקולחמ בושיי תוברל ,תשרדנה תוליעפה לכ תא זכרי ל"למה יכ עבק זאד ם״הר ,רומאכ
 .שרדייש לככ תואירבה דרשמל עייסיו לארשי חטשל ףיגנה תסינכ תעינמל ימואלה ץמאמה תא

 עצבל ל"למה תא האיבה ל"למה לע זאד ם״הר ליטהש המישמה תורדגה יכ הלע תרוקיבב
 לע ףסונ םייביטרפוא םינייפאמ םע דיקפת ,ןושארה האולחתה לג ךלהמב ,םעפל םעפמ
 :ןלהל טרופמכ ,הטמ ףוגכ קוחב ודיקפת תרדגה

 םיבר הלשממ ידרשמ לש םיל"כנמה תא זאד ףרועו פ"טב ,ר"טולל ףגאה שאר החנה 25.3.20-ב
 פ"טבל דרשמל "]תוימוקמה תויושרהו הלשממה ידרשמ םעטמ[ םיחקפ תוצקהל" םירחא םיפוגו
 ."ל"למל פ"טבל דרשמה תיינפ רואל" תאזו ,)םיטפשמה דרשמ רושיאל ףופכב( הרטשמלו

 שאר תושארב "ינויח יאופר דויצב ימואלה ךרוצה רושיא" אשונב ןויד ל"למה םייק 29.3.20-ב
 דרשמ ידי לע[ גצוהש לדומה" יכ בתכנ ןוידה לש ומוכיסבו ,ל"למב תינוחטיב תוינידמל ףגאה
 ינויח יאופר דויצב ימואלה ךרוצכ תינוחטיב תוינידמל ףגאה שאר ידי לע רשוא ,]תואירבה
 ."'הנורוק'ה ףיגנ םע תודדומתהל
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 שקיב ל"למב תינוחטיב תוינידמל ףגאה שאר תושארב 17.5.20-ב ל"למב םייקתהש ןויד םוכיסב
 שקיב ר"עקפו ,ןוחטיבה דרשמ ידיל "הליהקב דודיב"ל תוירחאה תא ריבעהל םינפה דרשמ
 יכ טילחה ל"למב תינוחטיב תוינידמל ףגאה שאר .םילוחהו םידדובמה תונולמ רפסמ תא םצמצל
 .תוימוקמה תויושרל רבעות הליהקב דודיבל תוירחאה 1.6.20-ב לחה

 ]האולחתה[ לגה םע תודדומתהה ךלהמב" יכ תרוקיבה תווצל זאד ל"למה שאר רסמ 2.11.20-ב
 םיטביהל םג שרדנ םיתיעלו הטמ םרוגכ ודיקפת תא אלימ ל"למה האולחתה לש ןושארה
 ."הלאכ תומישמ ומצע לע תחקל לוכי היהש ףוג ףא היה אלשכ ,םייטקרפ

 תרגסמב ל"למה לש תוליעפב יכ תרוקיבה תווצל ל"למה לש יטפשמה ץעויה רסמ 11.11.20-ב
 יפוא םיתיעל ויה" ל"למל זאד ם״הר ןתנש תויחנהל יכו ,"לוהינ לש ביכרמ" שי קוחב וידיקפת
 ."יביטרפוא

 הלשממה ידיב ןיא" יכ זאד ל"למה שארל זאד ףרועו פ"טב ,ר"טול ףגא שאר בתכ 23.11.20-ב
 ."היגטרטסאה שומימל תושרדנה תויביטרפואה תולוכיה תא םיפוגה ידיבו

 עוציב רחא דומצ בקעמ ל"למה עציב הנורוקה רבשמ ךלהמב יכ ותבוגתב רסמ ם״הר דרשמ
 עוציבה ףוג לומ הנתינש הביטקרידה לש דודיח וא הרהבה םיתיעל בייחמה בקעמ ,תוטלחה
 היולתש תמיוסמ היגוס רותפל החנומ ל"למה ובש בצמ םג ומכ ,וז ןיעמ תולהנתה" .יתלשממה
 םשור רוציל ,רבשמה לוהינ לש הברה תויביסנטניאה חכונ ףא ,םייושע תקולחמב תדמועו

 לעופ אוהש םגה ,םימייוסמ םייביטרפוא םיטביה לעב וקלחבש דיקפת עצבמ ל"למהש
 ל"למה" יכ ,רסמ דוע .)רוקמב השגדהה( "ינידמה גרדה ידי לע ול הנתינ רשא היחנה רדגב
 הלשממה שאר תויחנה רחא בקעמ עוציב - ל"למה קוחל םאתהב וידיקפת רדגב לעפ
 םה םמצעלשכש םידיקפת עציב אלו ,תידרשמ ןיבה תונגראתהה לע תוירחאו

 .)רוקמב השגדהה( "םייביטרפוא

 רבשמה םע תודדומתהה לש תובכרומהו ל"למה לע לטוהש דיקפתה יכ הלע תרוקיבב
 לג ךלהמב ,םעפל םעפמ עצבל ל"למה תא ואיבה ןושארה האולחתה לג ךלהמב
 ףסונ הנורוקה רבשמ לוהינל םיעגונה יביטרפוא יפוא ילעב םידיקפת ,ןושארה האולחתה
 ךמסויש ידועיי יביטרפוא ףוג תלעפה ךירצמ ימואל רבשמ לוהינ .הטמ ףוגכ ודיקפת לע
  .ינידמה גרדה תוטלחה שומימל

 םיטביהב רבשמה לוהינל ידועיי ףוג לעפוי ימואל רבשמ לש ותליחת יוהיז םע יכ ץלמומ
  .םייביטרפואה
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 ןשומימו תוטלחה תלבק יכילהת - תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 "םודא תווצ" - תוטלחהה תלבק ךילהת רוגתאל תווצ
 גרדב תוינידמה תעיבק רשאכ יכ היתונקסמב העבק דרגוניו תדעו תוצלמה שומימל הדעווה
 "היינש העד" םג טילחמה םורופל גצות יכ גואדל שי ,דחא ףוג לש תוצלמה לע תססובמ ינידמה
 יבגל םיעיצמה רוגתא לש רדוסמ ךילהת טילחמה ףוגה ינפב עצבתי יכו ,רחא ףוג לש ומעטמ
 תינויח המורת תמרות םיבכרומ םיאשונב תונוש תודמע תגצה יכ העבק הדעווה .םהיתוצלמה
 םצמוצי יכו ,רתוי קימעמ היהי תעדה לוקיש יכ החיטבמו הלועפה תופולח לש תידוסי הניחבל
 ."תיתצובק הבשחמ" לש םילשכל ששחה

 פ"טב ,ר"טול ףגא שאר תושארב הלשממה ידרשמ לש םיל"כנמ ןיב החיש המייקתה 26.2.20-ב
 ל"למב ףרוע ט"חר תושארב םודא תווצ הנביי" יכ רתיה ןיב טלחוה השיגפב .זאד ל"למב ףרועו

 תועט תעינמ איה הזכ תווצ לש הרטמה ."םינושה םיצמאמב היישעהו הדובעה תוחנה תא רגתאיש
  .ףיגנה דגנכ המיחלב עוגפל הלולעש םינוש םידעצ וא הדובע תינכות תעיבק תעב

 רבשמה תליחתב יכ תרוקיבה תווצל זאד ףרועו פ"טב ,ר"טול ףגא שאר רסמ 16.11.20-ב
  .םקוה אל הזכ תווצ ךא ,)"ארבתסמ אכפיא"( "םודא תווצ" םיקהל ךרוצה ל"למב ןודנ

 אשונהש רחאמו ,"םודא תווצ" םקויש תיקוח הבוח לכ התייה אל יכ ותבוגתב רסמ ם״הר דרשמ
 הנורוקה טניבק ינוידב םהיתודמע תא וגיצה רשא םיבר םיחמומב רזענ ל"למהש ןוויכמ רתייתה
 ךילהו םלועב ןהו ץראב ןה ,תונוש תועד עומשל לעפ ל"למה ףסונב .ם״הר תושארב םינוידבו

 תוינידמה רוגתא ךות ,םינוכיסה לולכמ לש בחר חותינ ללכ רבשמה ךלהמב תוטלחהה תלבק
 ףאו תאז חכונל .םש ילעב םיחמומ םהבו םיבר םייאמצע םימרוג ידי לע ףטוש ןפואב תיתלשממה
 ךרוצה רתייתמ יכ הנקסמ ללכל ל"למה עיגה ,ל"למה תדובע תא הווילש ברה סמועה חכונל
 .ולש ןויער שארמ היהש ,םודא תווצ לש ותמקהב

 לולכמ לש רשפאה לככ בחרנ חותינ בייחמ רבשמה לוהינ יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 .רבשמה םע תודדומתהל הלועפ יכרד ןיינעב תוטלחה תלבק ךילהתב םיכורכה םינוכיסה
 ןחבי ל"למה יכ ץלמומ ךכיפלו ,תוטלחהה ילבקמ תא רגתאל אוה "םודא תווצ" לש ודיקפת
 תודמע תוטלחהה ילבקמ ינפל גיצי רשא ,םירבשמ לוהינ תעב "םודא תווצ" תמקה תא
 .תונוש

 )ל"נמ( םיימואל םירבשמ לוהינל זכרמה תוליעפ

 תנומת תנכהב 2020 ילויב תואירבה דרשמ ט"לשמ תמקהל דעו 2020 ראורבפמ קסע ל"נמה
 תוצובק להינ אוה ןכ ומכ .םינושה םימורופב תוטלחה תלבקל סיסב השמישש ,תימואל בצמ
 איבהו תימויה בצמה תנומתב םירשה תא ךשמהבו זאד ם״הר תא ןכדע הז ללכבו ,תונוש םינוכדע
  .78הטלחהל םיאשונ םינושה םימורופהו םירשה ינפל ןכו ם״הר ינפל

 ,תיביטרגטניא בצמ תנומת גיצהל אוה ,2288 הלשממה תטלחהב עבקנש ,ל"נמה דועיי ,רומאכ
 תלעפה .םירשה תודעוולו הלשממל ,ם״הרל םוריח תותיעבו ם״הרל הרגש ןמזב תימנידו תינכדע

 
 .)16.8.07( 2288 הלשממה תטלחהל םאתהב  78
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 רזענ ל"נמה תלעפה ךרוצלו ,ףרועו פ"טב ,ר"טולל ףגאה תועצמאב ל"למה תוירחאב איה ל"נמה
 .ל"למב םירחאה םיפגאהמ םדא חוכ לש ימינפ רובגתב ףגאה

 תנומת תנכה ךרוצל ל"נמה תא ליעפהל הנורוקה רבשמ חכונ זאד ל"למה שאר טילחה 23.2.20-ב
 ןוכדע ךרוצל ןכו ,םיפוגה ללכ לע ל"למהו ם״הר וליטהש תומישמ יבגל ןוכדעו תימואל בצמ
 ,ם״הר ינפל הטלחהל םיאשונ תאבהו בצמה תנומתב - םירשה לש ןוכדע םג ךשמהבו - ם״הר
 .םינושה םימורופהו םירשה

 ל"נמ תמקהל תונגראתה תענתה חפסנ" ץיפה זאד ףרועו פ"טב ר"טולל ףגאה שאר 19.3.20-ב
 םע תודדומתהה ךרוצל ל"נמה לש הלעפהלו המקהל החנמ ךמסמ שמיש הז חפסנ ."הנורוק
 .העמטהו המקה יבאשמ שרודה ,שדח ףוג אוה הנורוק ל"נמ יכ עבקנ הז חפסנב .הנורוקה רבשמ
 ילעב ועבקנו ל"נמב םדאה חוכ בכרה לש "יוביעו קוזיח"ב ךרוצ שי יכ דוע עבקנ הז חפסנב
 םיינוציח םדא חוכ יכרוצ ורכזוה אל חפסנב יכ ןיוצי .ושויאל ל"למה ידבוע ברקמ םידיקפת
  .ל"נמה תדובעל םישרדנה

 ףוסיא ךרוצל ל"נמה לש עובקה תווצה תא זאד ףרועו פ"טב ,ר"טול ףגא שאר רבגת 20.3.20-ב
 יכ ןיבה הזש רחאל תאז ,הריהמ תוטלחה תלבק רשפאל ידכ תופולח שוביגו םדוביע ,םינותנ
 תועש לכ ךרואל הפיצר הדובעבו תוטלחהה תלבק בצקב דומעל השקתי םקוהש יפכ ל"נמה
 תורידתב וסנכתה רשא םינושה םימורופל תקיודמ םינותנ תגצהב ךומתל השקתי ןכו הממיה
 םוחתב ןכות יחמומ ל"נמה תווצל ףריצ זאד ףרועו פ"טב ,ר"טול ףגא שאר ךכ לע ףסונ .ההובג
 .האופרה

 הלשממה ידרשמ תא ל"למה החנה 24.3.20-בו עבקה םוקמב דובעל ל"נמה רבע 22.3.20-ב
 .79םיעובק םיגיצנ ל"נמב דימעהל םייטנוולרה םיפוגהו

 ןלהל .עובקה ומוקמב דקפתל השקתה ל"נמהש ךכל ואיבהש םירעפ ולע תרוקיבב
 :םיטרפה

 תורישכ יכ זאד ףרועו פ"טב ,ר"טול ףגא שארל ל"נמה לש המיחלה ילהנמ ובתכ 26.3.20-ב
 ילעבמ 80קלחש הדבועה חכונ ,ראשה ןיב ,תאזו ,"תלבגומ" איה ודיקפת תא עצבל ל"נמה
 הנורוקה תולבגמ לשב רתאל סנכיהל םילוכי םניא ותוליעפב ףתתשהל םישרדנה םידיקפתה
 .תורחא תוביסמו

 ףרועו פ"טב ר"טולל ףגאה שארל ל"למב ןוגראו יגטרטסא חותיפ ףגא להנמ בתכ 29.3.20-ב
 עוריא לוהינ ןיב ינושב םרוקמש ,"םישדח םיכרצ" בקע השעמל ורצונ תולבגמה בור יכ זאד
 שאר תייחנה" יכ זאד ףרועו פ"טב ר"טולל ףגאה שארל בתכ תרחומלו ,יחרזא עוריאל ינוחטיב
 ."ל"נמ ןיאו תמייקתמ אל ל"למה

 
 ,הרובחתה דרשמ ,הלכלכה דרשמ ,רצואה דרשמ ,ץוחה דרשמ ,פ"טבל דרשמה ,ןוחטיבה דרשמ ,תואירבה דרשמ  79

 .לארשי תרטשמו ל"הצ ,ל"חר ,םיטפשמה דרשמ

 .הרובחתה דרשמ גיצנ ,)דחא טעמל( תואירבה דרשמ יגיצנ  80
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 ןשומימו תוטלחה תלבק יכילהת - תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 תולבגמה לע רבגתהל ידכ תאזו ,ל"נמה תא וידרשמל ל"למה ריבעה 2020 לירפא תליחתב
  .ולש עבקה םוקמב תורומאה

 וניאש רחא םוקיממ לעפי ל"נמה םייחרזא םירבשמבש העינמ ןיא יכ ותבוגתב רסמ ם״הר דרשמ
 .ל"נמה לש ודוקפתב עגפ אל רבדהו ,הנורוקה רבשמב הרק ןכא ךכו ,ולש עבקה םוקמ

 התאבהבו תימואל בצמ תנומת זוכירב יתוהמ דיקפת ל"נמל יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 יואר ךכיפל .םיינוחטיב םניאש ולא תוברל ,םיימואל רבשמ יבצמב תוטלחהה ילבקמ ינפל
 .יבטימה ןפואב ודיקפת תא עצבל ול ורשפאי וב םדאה חוכ יבאשמו עובקה ומוקמ יכ

 לכב ל"נמל שרדנה יעוצקמה םדאה חוכ ףקיה תא ןחבתש הטמ תדובע ךורעל ל"למה לע
 רידסיו ,יחכונה רבשמה לש לדוגה ירדסב םייחרזא םירבשמב תוברל ,ולש דוקפתה יבצמ
 .עובקה ומוקימב דקפתלו דובעל ול ורשפאיש םימסחה לכ תא

 ם״הר תוטלחה שומימ לע ל"למה לש הרקבה
 הלשממהו
 ץוח יניינעב הלשממה תוטלחה עוציב רחא בקעמ אוה ל"למה ידיקפתמ דחא ,ל"למה קוח יפ לע
 דעו 2008 ראונימ יכ עבקנ 81ל"למה קוח םושיי ןיינעב 2012 תנשמ הנידמה רקבמ חודב .ןוחטיבו
-ינידמה טניבקה( ימואל ןוחטיב יניינעל םירשה תדעו תוטלחה רחא ל"למה בקע 2011 ינוי

 עדימ לבקל ורשפיא אל בקעמה תלבטב וללכנש םינותנה .בקעמ תלבט תועצמאב )ינוחטיב
  .טניבקב ולבקתהש תוטלחה םושיי לע אלמ

 טניבקה תוטלחה ןיב ןטק אל רעפ םייק" יכ זאד ףרועו פ"טב ,ר"טול ףגא שאר בתכ 24.11.20-ב
 םיפוגה ללכב )ללכב םא( תושממתמ וא יוטיב ידיל תואב ןה וב ןפואה ןיבו ןחורו ]הנורוק[
 תולוכיה תא םיפוגה ידיבו הלשממה ידיב ןיא ...ימואלה ץמאמב קלח םילטונה םייביטרפואה
 ."היגטרטסאה שומימל תושרדנה תויביטרפואה

 לש ןמושיי ןפוא רחא בקעמ עצבמ אוה יכ תרוקיבה תווצל ל"למה שאר רזוע רסמ 3.1.21-ב
 ,יקלח ןפואב תרחא וא וז הטלחה םימשיימ םיפוגה וא םידרשמה יכ הלוע רשאכ יכו ,תוטלחה
  .הניינעב תוריהב רסוח עונמל ידכ ינידמה גרדה תטלחה יהמ ל"למה םהל ריהבמ

 

 
 ."יקרוטה טשמה םע תודדומתההו ל"למה קוח םושיי" )2012 ינוי( דחוימ חוד ,הנידמה רקבמ  81
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 בקע ל"למה יכ הלע הניחבב .ל"למה רסמש םירמוחו תוגצמ ןחב הנידמה רקבמ דרשמ
 םימורופב ולבקתהש תוטלחהה לש םושיר להינ ,הנורוקה טניבקו הלשממה תוטלחה רחא
 ,תאז םע .תונושה תוטלחהה שומימ סוטטס תא ל"למה לש םיימינפ םיכמסמב גיצהו םינוש
 יכ הלע ,ךכ .טניבקהו הלשממה תוטלחה שומימ לש הרודס אלו תיקלח הגצה העצוב
 8.11.20 ןיבו 8.3.20 ןיבש הפוקתב הנורוקה טניבק וא הלשממה לש 82םינויד 28-מ הרשעב
 ל"למה גיצה אל ,םירחאה םינוידה 18-ב ;83תומדוק תוטלחהל תוסחייתה גיצה ל"למה
 .םהיתוטלחה םושיי יבגל בצמה תנומת תא הנורוקה טניבקל וא הלשממה תאילמל

 רחא בקעמו הרקב לש רודס ךילה םייקתה אל הנורוקה טניבק וא הלשממה ינוידב ,ךכשמ
 ,םהיתוטלחה שומימב םימסח לע תעדל םירשל רשפאל ידכ ,הלשממהו ם״הר תוטלחה
 ינוידב יכ אצמנ אלו ,84הקבדהה תורשרש תעיטקל ןונגנמה תמקהב בוכיעה לע לשמל
  .ולבקתנש תוטלחהה לש ןמושיי ןפוא רחא בקעמ םייקתה הנורוקה טניבק וא הלשממה

 הנורוק טניבק וא הלשממ ןויד לכבש תבייחמש הייחנה לכ ןיא יכ ותבוגתב רסמ ם״הר דרשמ
 הניחבמ תשרדנ אל םג וז ןיעמ הייחנהו תומדוק תוטלחה לש ןמושי רחא בקעמל קרפ דחויי

 קוח תוארוה םושייל להונב עבקנ תוטלחהה תלבק רחא בקעמה אשונ יכ רסמ דוע .תיניינע
 .ל"למה

 לש רדגומו רודס ךילהת ויתוארוהב עובקל ל"למה תא תוחנהל לוקשי ם״הר יכ ץלמומ
 םתגצהו םירעפה תפצה ,רבשמ תעב םירש תודעווב תוטלחהה תלבק רחא בקעמה ןפוא
 דוע .תוטלחהה תלבק ךשמהב םהל עייסי עדימהש ידכ ,תוטלחהה ילבקמ ינפב ןמזב
 ונתינש םהיתוטלחה םושיי ןפוא יבגל רודס חוויד תלבקל ולעפי הלשממהו ם״הר יכ ץלמומ
 .רבשמה ךלהמב

 רבשמה ךלהמב םיחקל תקפה ךילהת
 תמיוסמ תוליעפ לש לעופב האצותה ןיב תוושהל דעונ םתעמטהו םמושיי ,םיחקל תקפה ךילהת
 ללוכ םיחקלה תקפה ךילהת .הלועפ התוא לש היוצרה האצותה ןיבו העוציב יטרפ תאו העצובש
 .םתעמטהו םיחקלה לש םושיי ;םגוויסו םתרדגה ,םיחקל תקפה ;ריקחת עוציב

 םינוכיס םא קודבל תנמ לע הרקבו בקעמ יכילהת ססבל שיש עבוק םינוכיס לוהינל ךירדמה
 יטביהב רקיעב( ונתשה והוזש םינוכיסה םא ,םישדח םינוכיס ופסונ םא ,םייקתהל םיכישממ
 ,ןכ ומכ .תויופידעה ירדס לש ןוכדע םיכירצמש םירכינ םייוניש ושחרתה םאו )הרמוחו תורבתסה
 םיאתמ ןיידע אוהש אדוול ידכ תיתפוקת הניחבל ףופכ תויהל ךירצ םינוכיסה לוהינ ךילהת לכ
  .ליעיו עצוב םמשלש םיכרצה יולימל

 
 .הלשממ ינויד 8-ו הנורוקה טניבק ינויד 20  82

 .ולבקתהש תוטלחהה לש תיקלח הגצה הנתינ םינויד 8-בו תוטלחה שומימ סוטטס גיצה ל"למה םינויד ינשב  83

 .ךשמהב ואר  84
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 ןשומימו תוטלחה תלבק יכילהת - תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 םיחקלה תקפה ךילהת םלשוה אל תרוקיבה םויס דעומל ןוכנ יכ הלע תרוקיבב
 םיפוגה לש םיחקל תקפה םשארבו ,תימואלה המרב הנורוקה רבשמ םע תודדומתההמ
 יכ םג ןיוצי .תואירבה דרשמו ל"למה ומכ הז רבשמ םע תודדומתהב וקסעש םיירקיעה
 ינפל ןוידל ואבוה אל רבשמב לופיטב םיברועמ ויהש םיפוגה וקיפהש םייתכרעמה םיחקלה
 :םיטרפה ןלהל .ינידמה גרדה

 םהבו ,םינושה הלשממה ידרשמ םע םינויד המכ ל"למה םייק 2020 ינוי תליחתבו 2020 יאמ ףוסב
 ךמסמ שבוג ךכ תובקעב ."תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ" לש "ינושאר םוכיס" עצבתה
 טעמל ,ןוחטיבה דרשמו תואירבה דרשמ יחקל תא ללכ אל הז ךמסמ יכ ןיוצי ."ינושאר םוכיס"
  :הלאה םיחקלה ,רתיה ןיב וטרופ ךמסמב .ל"חר יחקל

 םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמו הטילקהו היילעה דרשמ ,םינפה דרשמ ,ל"חר 
 בצמ תנומת שוביגב ישוקה תאו דיחא םינותנ דסמ לש ורדעיה תא םירעפכ ונייצ םייתרבחה
  .הנימא

 ינותנל תוימוקמה תויושרה לש תושיגנ רדעיה יכ ןיוצ םינפה דרשמ לש םיחקלה תקפהב 
 םע תודדומתהה תלוכיב ועגפ םינושה הייסולכואה ירזגמל הרבסהה רופישו הייסולכואה
 .הפגמה

 ביכרמ ויה אל םיילכלכ םילוקיש יכ ןיוצ רצואה דרשמ לש םיחקלה תקפה תרגסמב 
 תא שדחמ ףקתל שרדנ יכו ,תוטלחהה תלבקבו תימואלה בצמה תנומתב יתועמשמ
 םניא םיבר םיינויח םיפוג יכ רצואה דרשמ ןייצ דוע .תוטלחה ילבקמל םייטנוולרה םירטמרפה
 יכו )הסרוב ירבח ,העקשה יפוג ,חוטיב תורבח( תיקשמ םיקתורמ םניאו הלאככ םירדגומ
 דרשמה םג .)םוריחב רבעמ ירושיא ,יקשמ קותיר( םיינויח םירוטקסל ימואל הנעמ שרדנ
 לש הלעפהה תסיפת לש תויטנוולרה תא ןוחבל שיש ונייצ תד יתורישל דרשמהו פ"טבל
 .םיינויח םילעפמ

 יכו ,הדיחא ןונכת תרגסמ ךרוצל ימואל סוחיי שיחרת עובקל שי יכ ןייצ פ"טבל דרשמה 
  .רבשמב לופיטל םתוכרעיה תניחבמ םיפוגה ןיב םירעפ ורצונ הזכ שיחרת רדעיהב

 לש הרדגהה תא רפשל שיש ונייצ הרובחתה דרשמו ןוכישהו יוניבה דרשמ ,פ"טבל דרשמה 
 דרשמו רצואה דרשמ .הלשממ ידרשמ תלעפה ןיינעל ל"חר לשו ל"למה לש תוירחאה ימוחת
 םידרפנ םינוידל םתוא ונמיז ל"חרו ל"למה יכ ונייצ םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה
 .םיהז םיאשונב

 רבשמ תעב יכ עבקנ ךילהתה םוכיסבו ,םיחקל תקפה ךילהת ןוחטיבה דרשמ םילשה 14.5.20-ב
 לש הרדגה ךות ,אשונב וקסעי ר"הנמו ןוחטיבה דרשמש יואר הגירח שכר תוליעפ בייחמה ימואל
 .הרזג תולובגו אשונב תוכמסהו תוירחאה ימוחת

 רבשמ לוהינל םיעגונה הלאה םייזכרמה םירעפה וניוצ 26.5.20-מ ט"לשמה לש םכסמה ךמסמב
 רבשמ לש ויטביה ללכ תא להנל יארחאה תואירבה דרשמב יזכרמ ףוג תרדגה-יא :הנורוקה
 םילוחה תופוק( "חטשה" ןיבו תואירבה דרשמ ןיב רסחב םיקול הלועפ ףותישו ןומא ;הנורוקה
 תונקהל רשפאמה ימואל רבשמ לש עוריאכ הימדנפ לש הקיקחב ןוגיע-יא ;)םילוחה יתבו

 תפתושמ חותיפו רקחמ תלהנימ תמקה ;םוריח תעב תושרדנה תויוכמסה תא םייטנוולרה םימרוגל
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 סיסב לע הערכהל ץמאמ דוקימ ,םיכילהתו הטיש חותיפ ;ןוחטיבה דרשמלו תואירבה דרשמל
 ךמסמב ןיוצ דוע .ועצוב ןהש אודיוו תוטלחה תלבק ,םינותנ לע תססובמה בצמ תנומת שוביג ,ימוי

  .רבשמ םע תודדומתהל יאנת םה םיברועמה םימרוגה ללכ דצמ הלועפ ףותישו תופיקש יכ

 האולחתה לג םות רחאל ינללוכ םיחקל תקפה ךילהת םילשה אל ל"למה יכ הלע תרוקיבב
 יכ הלע ,ןכ ומכ .תוטלחהה ילבקמל םיחקלה תגצה םשל ותיא תודדומתההו ןושארה
 האולחתה לג ןיבש הפוקתב םיחקל תקפה ןויד ומייק אל הנורוקה טניבק וא הלשממה
 םיחקלה תקפה יכילהת תמלשהל לעפי ל"למה יכ ץלמומ .ינשה האולחתה לגל ןושארה
 הנורוקה טניבק וא הלשממה יכ ץלמומ דוע .םייטנוולרה םימרוגה ללכ יחקל ובלושי םהבו
 רופיש ךרוצל תאז ,האולחתה לג םויס םע טרפבו ,םיחקלה תקפה ןיינעב ןויד ומייקי

 .ונשיי ןכא םה םא ,םיאבה האולחתה ילג תארקל תוכרעיהה

 תונקסמ ,םיחקל תקפה ךילה םייקל ל"למה שאר החנה 4.4.21-ב יכ ותבוגתב רסמ ם״הר דרשמ
 םיחקל תקפה ךילה .תימואלה תינכותה ןוכדע ךות םיידיתע םישיחרתל תוכרעיהמ קלחכ תונבותו
 .םייתסה םרט הז

✰ 

 רבשמ תמגודכ ךשמתמ רבשמ דוחייבו ,רבשמ לוהינ יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 ףוג רדעיהב .ינידמה גרדה תוטלחה שומימל ידועיי יביטרפוא ףוג תלעפה ךירצמ ,הנורוקה
 אלימ ל"למה 2020 ילויב תואירבה דרשמ ט"לשמ תמקה דעו רבשמה תליחתמ הזכ
  .הטמ ףוגכ ודיקפת לע ףסונ םייביטרפוא םידיקפת

 םיטביהב רבשמה לוהינל ידועיי ףוג לעפוי ימואל רבשמ לש ותליחת יוהיז םע יכ ץלמומ
 .םייביטרפואה
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 ןשומימו תוטלחה תלבק יכילהת - תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 םיאשונב תוטלחה תלבק ךילהת
 הנורוקה רבשמ לוהינ ךלהמב םייזכרמ

 הנורוקה רבשמ לוהינב סוחייה שיחרת
 תודדומתהל ךרעיהל שיש םייזכרמה םימויאה תא הרידגמה תילוהינ הטלחה אוה סוחיי םויא
 קזנה תרמוח ,םויאה תושממתה תוריבס :םייזכרמ םילוקיש השולש סיסב לע תעבקנ רשא ,םמיע
 שיחרת רזגנ סוחייה םויאמ .הנעמהו םויאה בקע היופצה תילכלכה תולעהו ותושממתהמ יופצה
 תאו שרדנה הנעמה תא תאז ללכבו ,םויאה לש םיירקיעה םיטביהה תא ןובשחב איבמה ,סוחייה
 םיפוגה לכו תוימוקמה תויושרה ,הלשממה ידרשמ רובע רידגהל ותרטמו ,םויאה ןמז ךשמ
 שיחרת ךכל םאתהב .םויאה שממתהב שרדנה הנעמה תאו תוכרעיהה ידעי תא םייטנוולרה
 םדאה חוכ ףקיה תא ,הלעפהה תרות תעיבק תא תללוכה הדובע תינכותל סיסב שמשמ סוחייה
  .תינכותה עוציבל ושמשיש םיעצמאה תאו יאלמה יפקיה תא ,ותרשכהו

 ימואלה סוחייה שיחרת שוביג לע יארחא" תואירבה דרשמ יכ עבקנ "אירב לושחנ" תינכותב
 ."ינויחה קשמה לע תויללכ תוכלשהו ...שכר ,התומת ,האולחת לש םיטביהב

 ינשהו ,ןושארה האולחתה לג ךלהמב ןושארה :סוחיי ישיחרת ינש ונכוה הנורוקה רבשמ ךלהמב
 תא ןחב הנידמה רקבמ דרשמ .2020 ינוי דע לירפאב ,ינש האולחת לגל תוכרעיהה ךלהמב
 :הניחבה יאצממ וטרופי ןלהלו ,הלא םישיחרת תנכהל עגונב תוטלחהה תלבק ךילהת

 האולחתה לג ךלהמב תוכרעיהל סוחייה שיחרת
 ןושארה
 ם״הר החנה הז ןוידב .הנורוקה אשונב הקסעש הנושארה הלשממה תבישי המייקתה 26.1.20-ב
 2.2.20-ב .ץראל עיגי ףיגנהש תורשפאל תוכרעיהה תרגסמב יטנוולר דויצ שכרל ךרעיהל זאד
 תאו תוינידמה תא רשאל התייה ותרטמש םירש רפסמ תופתתשהבו ם״הר תושארב ןויד םייקתה
 .תוצרפתה לש הרקמב התיא תודדומתהלו הפגמה תוצרפתה תעינמל תימואלה תוכרעיהה
 בחר דודיבל תוכרעיה ןהבו ,ולבקתהש תוטלחהה תא זאד ל"למה שאר םכיס הבישיה םויסב
 ןוגימ יעצמא שכר ,דודיב יעצמאו דודיב תולוכי תפסוה ,םידדובמל ילכלכ יוציפ תאז ללכבו ,ףקיה
 םדקהב ןוסיח חתפלו ןנכתל לארשיב יגולויב רקחמל ןוכמה תייחנה ,יוטיח ירמוחו תוכסמ ןוגכ
 ךרוצל תואירבה דרשמ שרודש ביצקתה לש תידיימ האצקהו ךכל םאתהב ותוא בצקתלו ירשפאה
 תא זכרל זאד ל"למה שאר תא זאד ם״הר הנימ הז ןוידב ."םילושכמ ילבו היצלוגר ילב" תוכרעיה
 תסינכ תעינמל תימואלה תונכומה תרגסמב )תוקולחמ בושיי תוברל( תשרדנה תוליעפה לכ
 שי" יכ ןוידב שיגדה זאד ם״הר .שרדייש לככ תואירבה דרשמל עייסלו לארשי חטשל ףיגנה
 ליבוי הז בצמ ןאל םיעדוי ונניא ...ימואל םוריח עוריאכ הז עוריאב לועפלו סחייתהל
 םורגיו ונילא םג עיגי ףיגנה ותרגסמבש ילילשה שיחרתל ךרעיהל ונילע ןכלו ונתוא
 .)רוקמב תושגדהה( "האולחתל

 ףיגנ םע תודדומתהה ךרוצל םינוש םידעצ הלשממה ידרשמ וטקנ 2020 ראורבפ תליחת דע
 תוכסמ ןוילימ 12 תנמזה ,הנורוק ילוח תטילקל םילוח יתב תוכרעיהל היחנה ןתמ םהבו ,הנורוקה
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 לארשיל הסינכ תעינמו ל"וחמ לארשיל םיסנכנה לע דודיב תבוח תלטה ,תואירבה דרשמ ידי לע
  .לארשי יבשות םניאש םירז לש

 רשה רזועו תואירבה דרשמ ,ל"חר לע זאד ףרועו פ"טב ,ר"טול ףגא שאר ליטה 20.2.20-ב
 .לארשיב הנורוקה ףיגנ תוצרפתהל סוחיי שיחרת ףתושמב ןיכהל תוננוגתהל

 שיחרת רושיאל עגונב תוטלחהה תלבק ךילהת תאו הטמה תדובע תא ןחב הנידמה רקבמ דרשמ
 יאצממ וטרופי ןלהלו ,לארשיב התוטשפתהו הפגמה תוצרפתה לש תורשפאל תוכרעיהל סוחייה
 :ותניחב

  סוחיי שיחרת תנכהל הטמ תדובע

 .ףתושמ סוחיי שיחרת לש שוביג ומילשה אל ל"חרו תואירבה דרשמ יכ הלע תרוקיבב
 :םיטרפה ןלהל

 הטמ םע הניכהש 85הנורוקל סוחייה שיחרת תא זאד ןוחטיבה רש ןגסל ל"חר הגיצה 27.2.20-ב
 הייחד וא העינמכ רדגוה שרדנה ימואלה גשיהה יכ ןיוצ ל"חר לש תגצמב .תוננוגתהל רשה רזוע
 םיצמאמהש התייה ל"חר תדמע יכ הלע תגצמהמ .ץראב הפגמה תוצרפתה לש ןתינה לככ
 םיגוהנ ויהש )הלכהו העינמ - ןלהל( הקבדהה םוצמצלו לארשי יחטשל ףיגנה תסינכ תעינמל
 לאיצנטופ ךכל םאתהבו ,ףיגנה לש הצפהה תתחפהל תרכינ הדימב ומרתי 2020 ראורבפב
 האולחתה ינותנל םאתהב ,לארשיב יוזחה האולחתה ףקיה תא הדמא ל"חר .ךומנ היהי ןוכיסה
 לש החלצהה תדימב םהיניב םילדבנה םישיחרת השולש השביגו ,דעומ ותואב םלועב התומתהו

 שיחרת םג וללכ הגיצה ל"חרש םישיחרתה .תונוש תונידמב ופצנש יפכ ,הלכההו העינמה יצמאמ
 קלח השביגש םישיחרתה תרגסמב הרידגה ל"חר .תואירבה דרשממ הל רסמנש ןוציק
 :ל"חר הניכהש םישיחרתה לש יקלח טוריפ גצוי ןלהל .קשמה לע תויופצה םהיתועפשהמ

  

 
 .לארשיב הנורוק ילוח ונחבוא םרט תע התואב .ןיסב םהמ 97%-כ ,םלועה יבחרב םילוח 80,000-כ ויה דעומ ותואב  85

  .לארשיב ןושארה הנורוקה הלוח ןחבוא ,27.2.20 ,שיחרתה תגצה םויב
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 ןשומימו תוטלחה תלבק יכילהת - תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 לארשיב האולחתה ףקיה יבגל 2020 ראורבפמ ל"חר ישיחרת :3 חול
 קשמה לע היתועפשהו

 /שיחרתה
 ןוציק שיחרת תבחרנ האולחת תצרפתמ האולחת תלכומ האולחת רטמרפה

 ןייפאמ
 שיחרתה

 העינמה יצמאמ
 םיחילצמ הלכההו
 לדומ יפ לע -
 )היראווב( הינמרג

 הנידמה ,ץרפתמ ףיגנה
 דדומתהל החילצמ הניא
 לדומ יפ לע - תוריהמב
 האירוק םורד ,הילטיא
 ןפיו

 הנידמה ,ץרפתמ ףיגנה
 דדומתהל השקתמ
 - הנושארה הפוקתב
 )ןאהוו( ןיס לדומ יפ לע

 ינייפאמ יפ לע
 הימדנפ שיחרת
 לדומ לע ססובמה
 לע אלו( יטרואית
  )תמא ינותנ

 ןוילימ 2-כ 40,000-כ םידדוב םיפלא תורשע האולחת

 130,000-כ 7,500-כ תודדוב תואמ םידדוב זופשא

 17,000-כ 1,500-כ תורשע םידדוב התומת

 רגס
 הייסולכוא

 תיב דודיב
 ירטנולוו

 העונת תולבגמ הלעמו 60 ינבל דודיב
 םירחבנ םירוזאב
 תולהקתה תעינמו

 העונת תולבגמ
 תעינמו ץראה לכב
 תולהקתה

 ירבעמל תולבגמ לובג ירבעמ
 םישנא

 לובג ירבעמ תריגס םישנא ירבעמל תולבגמ
 םישנאל

 לובג ירבעמ תריגס
 םישנאל

 אוביי
 תורוחס
 םלג ירמוחו

 תלבקב םוצמצ
 ירמוחו תורוחס
 תונידממ םלג

 ועגפנש

 תורוחס אוביי םוצמצ
 םלועהמ םלג ירמוחו

 העיגמ הניא הרוחס
 םלועהמ

 יאל תכפוה לארשי
 )קותינ(

 םוצמצ
 האולחת

 ,תויולהקתה םוצמצ ירטנולוו דודיב
 ,"יתרבח קוחיר" תוינידמ
 רחסמו תוברת ,ךוניח
 )יצרא(

 רפס יתב תריגס
 לש תרכינ התחפהו

 הרובחתב שומישה
 )יצרא( תירוביצ

 רפס יתב תריגס
 לש תרכינ התחפהו

 הרובחתב שומישה
 )יצרא( תירוביצ

 רועיש
 םידבועה
 םירדענה

 35% דע 25% דע 10% דע םידדוב םיזוחא

 לע תוססבתה יצראה רושימב רוסחמ ימוקמ רוסחמ העיגפ אלל םוריח יאלמ
 יגטרטסאה יאלמה

 תוליעפ
 תיקשמ

 תועפשה ןיא
 לע תויסנניפ
 יפיצפס קשמ

 לש הקופתב העיגפ קשמה תוליעפב הטאה
 קשמה

 הקופתב העיגפ
 קשמה לש

 .ל"חר :רוקמה
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 הנעמ םהל תתל שיש קשמה לע העפשה לש םינוש םיטביה החתינ ל"חר יכ הלוע ליעל חולהמ
 .)העונת תולבגהלו ךוניחה תכרעמ תוליעפל עגונב ןוגכ( הפגמה טשפתת םא

 םייעדמ םינותנ סיסב לע שבוג סוחייה שיחרת יכ ותבוגתב רסמ תוננוגתהל רשה רזוע
 .יטמתמ לדומו םייגולוימדיפאו

 ןוחטיבה רש ןגס .תצרפתמה האולחתה שיחרתל ךרעיהל זאד ןוחטיבה רש ןגסל הצילמה ל"חר
 שמשיש תצרפתמה האולחתה שיחרת ןיב בוליש לע ץילמהל החנהו םישיחרתה תא רשיא זאד
 היצלוגרהו עוציבה יפוג תוכרעיהל שמשיש תבחרנה האולחתה שיחרת ןיבו קשמה תוכרעיהל
  .םייטנוולרה

 הלהו ,זאד ףרועו פ"טב ,ר"טול ףגא שארל תוצלמההו םישיחרתה תא ל"חר הגיצה 1.3.20-ב
 דרשמ לכל רחבנה שיחרתה ןמ תורזגנה תויועמשמה חותינל הדובע ליבות ל"חר יכ עבקו םכיס
 הלשממה רושיא תלבק ךרוצל ,שרדנה הנעמהו שיחרתה לש הלשממל הגצה תארקל ,יתלשממ
  .שיחרתל

 הנעמכ 2020 ץרמו 2020 ראורבפ ךלהמב תואירבה דרשמ ןיכה ל"חר תדובע םע דבב דב
 ,87הקבדהה םדקמב ןהיניב ולדבנש האולחת תויזחת 86רנטרג ןוכמ תועצמאב ל"למה תשירדל
  .הלכההו העינמה יצמאממ רתיה ןיב עפשומה

  

 
 שמשמ ןוכמה .תואירב תוינידמו היגולומדיפא רקחל רנטרג ןוכמ ןיכהש םילדומ לע וססבתה םירומאה םישיחרתה  86

 תואירבה תכרעמל עייסל אוה ירקיעה ודועיי .לארשיב תואירב תוינידמו היגולומדיפא רקחל תימואל תירקחמ תרגסמ
-ויבל הדיחיה תוקסוע הנורוקה תפגמב לופיטב עייסל ידכ .החותיפבו תואירב תוינידמ תעיבקב תואירבה דרשמלו

 םירושקה םיאשונב םילדומ חותיפבו םינותנ חותינב רנטרג ןוכמב בושחמל הדיחיהו הקיטמתמ-ויבו הקיטסיטטס
  .הנורוקה תפגמל

 בקעמל שמשמ הז דדמ .)תמואמ הלוח( סוריווה לש אשנ םרוגש תוקבדה לש עצוממה רפסמה אוה )(R הקבדה םדקמ  87
 .האולחתה תוטשפתה רחא
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 ןשומימו תוטלחה תלבק יכילהת - תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 :תואירבה דרשמ רובע רנטרג ןוכמ שביגש האולחתה תויזחת וטרופי ןלהל

 2020 ץרממ רנטרג ןוכמ לש האולחתה תיזחת :4 חול

 R=1.2 R=1.35 R=1.5 R=2 

 2.9( 32% 88הקבדהה רועיש
 )ןוילימ

47% )4.3 
 )ןוילימ

58% )5.3 
 )ןוילימ

80% )7.4 
 )ןוילימ

 ןוילימ 1.44 ןוילימ 1.044 846,000 576,000 89םילוחה רפסמ

 216,000 157,000 127,000 86,000 90םיזפשואמה רפסמ

 תאולחת םויב םימשנומה רפסמ
 איש

1,300 3,500 5,700 14,000 

 21,600 15,700 12,700 8,600 התומת

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע

 תכרעמ לע העפשהו התומתו האולחת תויזחת הללכ איהש הלוע תואירבה דרשמ תיזחתמ
 תרזגנכ קשמה לע תופסונ תויללכ תועפשה לש חותינ הללכ אל איה םלוא ,תואירבה
 ,העונת תולבגמ תמגודכ ,הפגמה תוטשפתה ןוסירל םידעצה תטיקנו האולחתה תויזחתמ
 הלועש יפכ ,תירוביצה הרובחתהו ךוניחה תכרעמ לע העפשהו תויולהקתה םוצמצ
  .סוחיי שיחרת לש ותרדגהמ הלועש יפכו "אירב לושחנ" תינכותב ודיקפת תרדגהמ

 תויזחת תא תואירבה דרשמ שביג ויפ לעש לדומב יכ ותבוגתב םיביצקתה ףגא רסמ הז ןיינעב
 יכו ,הנורוקה תפגמ תוטשפתה לע תוינידמ ידעצ לש םתעפשה ןובשחב ואבוה אל האולחתה
 דרשמ ינפל ויתויוגייתסה תא גיצה םיביצקתה ףגא .ותושממתה תוריבס ללכ הניוצ אל שיחרתב
  .םישיחרתה שוביגב ןובשחב םאיבהל בריס הז ךא ,תואירבה

 חותינו הניחב לע הנומא ל"למה חוקיפב ל"חר יכ ותבוגתב רסמ רבעשל תואירבה דרשמ ל"כנמ
 אל תואירבה דרשמ תיזחת .םינושה םידרשמה לש סוחייה ישיחרתמ תורזגנ תויללכ תועפשה
 ,תואירבה דרשמ .ודיקפתמ הז ןיאש םושמ קשמה לע תועפשה חותינ לולכל הרומא התייה
 רסמ דוע .אדירג תואירבה םוחתל תועגונה תויזחת גיצהל שרדנ ,ותויחמומ םוחתו ותוכמס ףקותמ

 
 םישיחרתל םאתהב 80%-ו 58% ,47% ,32% :הייסולכואהמ םרועיש יפל םילוחה רפסמ תא וגיצה רנטרג ןוכמ ישיחרת  88

 יפל( ןוילימ 9.29-כב םכתסמה לארשיב םיבשותה רפסמל םאתהב םילוחה רפסמ תא בשיח תרוקיבה תווצ .םינושה
  .)31.12.20-ל םינכדועמה הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנ

 .םילוחה רפסמל םיקבדנה רפסמ ןיב לדבהה רדגוה אל תרוקיבה תווצ לביקש תואירבה דרשמ יכמסמ ללכב  89

 .severe cases-כ רדגוה תואירבה דרשמ יכמסמב  90
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 םידרשמ דצל ,תוטלחהה תלבקב םיברועמה םימרוג המכמ דחא קר אוה תואירבה דרשמ יכ
  .ם״הר דרשמו הלכלכה דרשמ ,רצואה דרשמ ומכ םיפסונ

 םילוחה רפסמ יכ הלע ל"חר לש הלא ןיבו תואירבה דרשמ לש האולחתה תויזחת ןיב האוושהמ
 תיזחתה יפל ןוילימ 1.44-ל הלקמה תיזחתה יפל 576,000 ןיב היה תואירבה דרשמ תויזחת יפ לע
 תיזחתה יפל םילוחה רפסממ 36 - 14.4 יפ לודג היה הז חווט יפל םילוחה רפסמ .הרימחמה
 .)40,000( ל"חר הניכהש רתויב הרימחמה

 ןיב היה תואירבה דרשמ תויזחת יפ לע םיזפשואמה רפסמ יכ הרומאה האוושההמ הלע דוע
 28.8 - 11.5 יפ לודג רמולכ ,הרימחמה תיזחתה יפל 216,000-ל הלקמה תיזחתה יפל 86,000

  .)7,500( ל"חר הניכהש רתויב הרימחמה תיזחתב םיזפשואמה רפסממ

 תיזחתה יפל 8,600 ןיב היה תואירבה דרשמ תויזחת יפ לע הנורוקמ םירטפנה רפסמ ,ןכ ומכ
 הנורוקמ םירטפנה רפסממ 14.4 - 5.7 יפ לודג רמולכ ,הרימחמה תיזחתה יפל 21,600-ל - הלקמה
 .)1,500( ל"חר הניכהש רתויב הרימחמה תיזחתה יפל

 .6,200-כב םכתסה םיתמה רפסמו ,שיא 834,000-כ לארשיב ףיגנב וקבדנ 4.4.21-ל ןוכנ יכ ןיוצי

 תוטלחה תלבקל סיסבכ הלשממל סוחייה שיחרת תגצה
  הפגמה תוטשפתהל ןוכיסה תתחפהל תשרדנה תוכרעיההו

 לע תובחרנ תועפשה ללוכה סוחיי שיחרת הלשממל גיצה אל ל"למה יכ הלע תרוקיבב
 רשא תואירבה דרשמ לש תיזחתל תופסונ תופולחו החוורו ךוניח ,הלכלכ יטביהב קשמה
 זאד ם״הר יכ הלע דוע .התומתו זופשא ,האולחת תויזחת - תואירבה טביהב הדקמתה
 :טוריפה ןלהל .תואירבה דרשמ לש הרימחמה האולחתה תיזחת תא לביק

 שי יכ ןיוצ זאד ףרועו פ"טב ,ר"טול ףגא שאר תושארב 4.3.20-ב ל"למה םייקש בצמה תכרעהב
 שיחרתה תא ןנכתל ךישמהל שי םלוא ,סוחייה שיחרת יבגל ל"חרל תואירבה דרשמ ןיב תקולחמ
  .ל"חר השביגש תמייקה הטויטה סיסב לע

 תזכרמ ל"חר יכ זאד ףרועו פ"טב ,ר"טול ףגא שאר עבק 5.3.20-ב ל"למה םייקש בצמה תכרעהב
 ףסונ ןויד ל"למה ןמיז םוי ותואב .םינושה הלשממה ידרשמ לומ סוחייה שיחרת לע הדובעה תא
 דרשמ ל"כנמ ,זאד רצואה דרשמ ל"כנמ תופתתשהב הנורוקל סוחייה שיחרת תגצה אשונב
 שיחרת גצוי הז ןויד םייקתיש רחאל יכ עבקנ ןומיזב .זאד ל"חר שאר םוקמ אלממו זאד תואירבה
 דע םימעפ שולש החדנו םינוש םיבכרהב ןמוז הז ןויד .ם״הרלו "הלשממה ידרשמ ראשל" סוחייה
  .15.3.20-ב לטובש

 הלשממה ידרשמ ולעפ ךרדה לכ ךרואל יכ חודה תטויט לע התבוגתב ל"חר הרסמ 2021 ינויב
 םגפ אל םכסומ שיחרת רדעיה יכ הרסמ דוע .םהל הגיצה איהש שיחרתל םאתהב םינושה
 .םידרשמה תוכרעיהב

 רקבמ חודב קסעו 8.6.20-ב םייקתהש הנידמה תרוקיב יניינעל תסנכה תדעו ןוידב יכ ןיוצי
 הטמב ףגא שאר ןייצ תושדחתמו תוצרפתמ תולחמב תואירבה תכרעמ לופיט אשונב הנידמה
 .ם״הרל גצוה ל"חר לש סוחייה שיחרת יכ ןוחטיבה דרשמב תוננוגתהל רשה רזוע
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 ןשומימו תוטלחה תלבק יכילהת - תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 תודדומתהה תרגסמב לארשיל םיסנכנה דודיב אשונב זאד ם״הר תושארב ןויד םייקתה 9.3.20-ב
 ,תואירבה רש ,רצואה רש ,ץוחה רש :34-ה הלשממהמ םירש ופתתשה ןוידב .91הנורוקה ףיגנ םע
 רשו תואלקחו ירוזא הלועפ ףותישל רשה ,תורייתה רש ,הלכלכה רש ,הרובחתה רש ,םינפה רש
 הצעומה שאר ,םינוש הלשממ ידרשמ לש םיל"כנמ ןוידב ופתתשה דוע .היגולונכטהו עדמה
 אלבו םירשה תשקבל ,ןוידה ךלהמב .םיפסונ םימרוגו לארשי קנב דיגנ ,הלכלכל תימואלה
 תיזחת תא הנושארל זאד תואירבה דרשמ ל"כנמ גיצה ,ןוידל עצמכ ןכל םדוק עבקנ רבדהש
 םרועישש ,שיא ןוילימ 2-כ היפ לעש ,לארשיב ףיגנה תוטשפתה בקע האולחתל תואירבה דרשמ
 ,הלחמהמ ותומי םהמ 1%-כו ,הנורוקב ולחי )הלעמו 18 ינב( תרגובה הייסולכואה ברקמ 30%-כ
 ורידגה זאד תואירבה דרשמ ל"כנמו זאד ם״הר .20,000-כ היהי הלחמהמ םירטפנה רפסמ ירק
 .תימיטפוא תיזחתכ וז תיזחת

 וליאו ,תוכרעיה ךרוצל סוחיי שיחרתכ וז תיזחתל סחייתהל זאד ל"למה שאר עיצה הז ןויד ךלהמב
 שיחרת בשחית האולחתה תיזחתש ךכל ודגנתה זאד רצואה דרשמ ל"כנמו זאד הרובחתה רש
 לש טביהב טרפב ,תלעות תמועל תולע יחנומב חותינבו תופולחב ךרוצה תא וריהבהו סוחיי

 לש םתעפשה תניחב ךות ךא ,האולחתה ףקיה לע םיירשפאה הלכההו העינמה ידעצ תעפשה
 .קשמה לע הלא םידעצ

 דרשמ ל"כנמ ,זאד ל"חר שאר םוקמ אלממ תופתתשהב ןויד זאד ל"למה שאר םייק 12.3.20-ב
 ותרטמש ,תואירבה דרשממו ל"למהמ םיפסונ םיגיצנו זאד רצואה דרשמ ל"כנמ ,זאד תואירבה
 תויושרהו הלשממה ידרשמ לכ תוכרעיהל סיסבכ סוחייה שיחרת לש רושיאו הניחב" התייה
 סוחייה שיחרת ןיב יתועמשמ רעפ ההוז" םימדוק םינויד ךלהמב יכ ןיוצ ןוידה םוכיסב ."לארשיב
 יכ םוכיסב ןיוצ דוע ."ןוחטיבה דרשמ ידי לע עצוהש שיחרתל תואירבה דרשמ ידי לע עצוהש
 רשפאל ידכמ ינוציק אוה תואירבה דרשמ שיחרת" יכ רובס זאד ףרועו פ"טב ,ר"טול ףגא שאר
 ומייקתהש םינוש םינוידב" יכ ןייצו ןוידה תא םכיס זאד ל"למה שאר ."תיתלשממ תוכרעיה
 הלשממה שאר .הפגמה לש תירשפא תוחתפתהל םינוש םילדומ וגצוה הלשממה שאר תושארב
 חכונל תאז !קשמה תוכרעיהל הדובע תחנהכ תואירבה דרשמ לש שיחרתה תא ץמאל שי יכ עבק
 דרשמ תנעטל" יכ ןייצ זאד ל"למה שאר ."םינושה םילדומה לש םתוריבס תא ךירעהל ישוקה
 לש הסירקל ליבוהלו לבסנ יתלב תויהל לולע )רתוי לקמ שיחרת ץומיא( תועטה ריחמ ,תואירבה
  ."קשמב השונא העיגפל םג התיאו תואירבה תכרעמ

 לחה ויה הלשממה שארל וגצוהש םינושה םילדומה יכ ותבוגתב ם״הר דרשמ רסמ הז רשקהב
 שאר יכו ,תואירבה דרשמ לש רימחמה שיחרתל דעו יגולויבה ןוכמה ישנא לש לקמה לדומהמ
 קשמה תוכרעיהל הדובע תחנהכ תואירבה דרשמ לש שיחרתה תא ץמאל שי יכ עבק הלשממה
 ףדעוי םא תועטה ריחמ תכרעה רואלו םינושה םילדומה לש םתוריבס תא ךירעהל ישוקה חכונ
 תורזגנהו הדובעה תחנה תא ןכדעל השרדנ ל"חר ,ךכל םאתהב יכ רסמנ דוע .לקמה שיחרתה
 םייתלשממה םיפוגהו םימרוגה לכל ינכדע ךמסמ ץיפהלו הלשממה ידרשמ דוקפתל רשאב
 .םייטנוולרה

 
 .דרפסו הילטיא ,ןיס ןהבו תונידמ 18-מ לארשיל םיסנכנה לע דודיב תבוח הלטוה תע התואב  91
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 רש תופתתשהבו זאד ם״הר תושארב ןויד 27.3.20-ב םייקתה זאד ם״הר תטלחהל ךשמהב
 קסעש ,93םיפסונ םירשו זאד 92דסומה שאר ,זאד ןוחטיבה רש ,זאד ודרשמ ל"כנמו זאד תואירבה
 .םימשנומ 10,000-ל תוכרעיהב ךרוצה תא תואירבה דרשמ גיצה הז ןוידב .םימשנמ שכרב םג
 רפסמבו תוטימה רפסמב אלא ,םימשנמ שכרב םסח ןיא יכ דסומה שאר ןייצ ןוידה ךלהמב
 לש התלוכיב יכ ןייצ זאד תואירבה דרשמ ל"כנמ .םימשנמה לש םתלעפהל םייאופרה םיתווצה
 זאד ם״הר החנה אשונה םוכיסל .םישק הנורוק ילוח 7,000 - 5,000 םישנהל תואירבה תכרעמ
 .םימשנמ 7,000 תשיכרל לועפל זאד דסומה שאר תא

 תדובע ל"למה עציב םימשנמ 7,000 תשיכרל לועפל זאד ם״הר תייחנה רחאלו הז ןויד תובקעב
 לש ופקיהב בשחתהב יכ הלע וז הדובע םויסב .ינויח יאופר דויצב ימואלה ךרוצה תניחבל הטמ
 לע 1.4.20-ב ל"למה םייקש ןוידב .המשנה תוטימ 5,000-כ תלעפה רשפאתת יאופרה םדאה חוכ
 זופשא תוטימ 7,000 לש הלעפהל ךרעיהל תואירבה דרשמ לעש עבקנ וז הדובע סיסב
  .םימשנומל

 דרשמ תא 29.3.20-ב ל"למה החנה תואירבה דרשמ שיחרת תא ץמאל זאד ם״הר תטלחה חכונ
  .שביגש סוחייה שיחרת תא הלשממה ידרשמ ברקב ץיפהל תואירבה

 אצמנ .קשמה לע תובחר תועפשה ללוכה סוחיי שיחרתב הנד אל הלשממה 2020 ינויל דע
 וגצוהש ילב תואירבה דרשמ לש הרימחמה האולחתה תיזחת תא לביק זאד ם״הר יכ
  .תויזחתה ןיב םירכינה םילדבהה ףא לע ,תונושה תופולחה הלשממל

 טניבקל וגצוה אל םלועמ" ל"חר ישיחרת יכ ותבוגתב רסמ רבעשל היגולונכטהו עדמה רש
 ."הנורוקה

 קלח תויהל םיכירצ םיילכלכ םילוקישש איה ותדמע יכ ותבוגתב רסמ םיביצקתה ףגא
 רבשמ לוהינב יכו קשמה לע תועפשה ןהל שיש תוטלחה תלבקב ןובשחב םיאבומה םילוקישהמ
 ךכ תוטלחהה תלבק ךילהתב הלא םילוקישל קפסמ םוקמ ןתינ אל ,ותליחתב טרפבו ,הנורוקה
 רשאב ,םיביצקתה ףגא ףותישב טרפבו ,רצואה דרשמ ףותישב םינויד וכרענ אל תובר םימעפש
 ןויד אלל תוטלחה ולבקתה תובר םימעפ ,ןכ ומכ .קשמה לע םידעצהו תוינידמה תועפשהל
  .םיביצקתה ףגא ידי לע םיילכלכ םיחותינ תגצה רשפאמ היהש קפסמ

 םילוקיש"ש םיכסמ אוה יכ הנידמה רקבמ דרשמל הז אשונב ל"למה בישה 2021 טסוגואב
 לע תועפשה ןהל שיש תוטלחהה תעיבקב ןובשחב םיאבומה םילוקישהמ קלח םה םיילכלכ
 התעינמו הפגמב לופיטה" יכ ל"למה ןייצ ןכ ומכ ."ךרדה לכ ךרואל ל'למה גהנ ךכו קשמה
  ."םדא ייחב רבודמ ןכש רחא לוקיש לכ לע הליחתב רבג רוביצה תואירב יטביהב

 תיזחתה תא ץמאל הטילחהש איה הלשממה יכ ותבוגתב רסמ רבעשל תואירבה דרשמ ל"כנמ
 .תרחא טילחהל תורשפאה הידיב התייהו ,תואירבה דרשמ גיצהש

 
 רובע םימשנמ לש שכרב הז ללכבו ,ףוחדו ינויח דויצ שכרב קסעש ,ט"לשמל איהה תעב יארחא היה דסומה שאר  92

 .ךכל םישרדנה םיעצמאה לשו םישק םילוח

 .זאד פ"טבל רשהו זאד ןוכישהו יוניבה רש ,זאד היישעתהו הלכלכה רש  93
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 ןשומימו תוטלחה תלבק יכילהת - תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 ,תואירבה דרשמ לש האולחתה תיזחת תא לביק זאד ם״הרש רחאל ,םיאבה םימיב יכ ןיוצי
-ב :ןלהל טרופמכ ,וז תיזחת סיסב לע תויתועמשמ תוטלחה המכ ולבקתהו םינויד ומייקתה

 הרסאנ 14.3.20-ב ,ההובגה הלכשהה תודסומו ךוניחה תכרעמב רפסה יתב ותבשוה 13.3.20
 ותבשוה 15.3.20-ב ,יוליבו יאנפ ,תוברת תומוקמ ורגסנו םישנא הרשעמ רתוי לש תולהקתה
 הדובעל ירוביצה רזגמה רבע 16.3.20-ב ,םויה תונועמו םידליה ינג ,דחוימה ךוניחה תודסומ
 תונקת הניקתה הלשממהו ,תמצמוצמ תנוכתמב הדובעל רבע יטרפה רזגמהו םוריח תנוכתמב
 הלשממה 19.3.20-בו ,דודיב יבחו הנורוק ילוחל ירלולס ןוכיא עצבל תורשפאמה םוריח תעשל
  .30%-ל ירוביצהו יטרפה רזגמב הדובעה ףקיה תא תומצמצמה םוריח תעשל תונקת הניקתה

 רבח ןייצ וזה הבישיב .ןושארה רגסה תלטהב ךרוצה ןיינעב הבישי הלשממה המייק 24.3.20-ב
 האולחתה תוטשפתה יבגל םישיחרת ינש םימייק יכ תואירבה דרשמ לש תופגמב לופיטל תווצה
 15 דועב ךכ בקעו ,טאוי אל יחכונה הקבדהה בצק ויפלו רומחה שיחרתה - םתוא גיצהו ,הנורוקב
 שיחרתה .94םהב לפטל תואירבה תכרעמ לש התלוכי יפכמ לודג היהי םימשנומה רפסמ םימי

 ולבקתהש ירוביצה בחרמב תוליעפה םוצמצלו תולהקתה םוצמצל םידעצהש אוה לקמה
 םושמ םירימחמ םידעצ טוקנל ץילמה םוכיסל .הקבדהה בצק תא ונתמי םינורחאה םייעובשב
  .טאוי ןכא הקבדהה בצק םא םהמ תגסל ןתינש

 אל ,םלועהמו לארשימ םיינכדע האולחת ינותנ אלא האלמה תיזחתה הגצוה אל רומאה ןוידב
 םיטביהל שרדנה הנעמה ןודנ אלו םיעצומה ענמה ידעצ לש תועפשההו תוילכלכה תויולעה וגצוה
 ולעה רומאה ןוידה ךלהמב .)ךוניחה אשונב לשמל( קשמהו רוביצה לש דוקפתה ןפואב םינושה
 גצות יכ ושקיב דוע .הלכלכב העיגפה תחפותש ןפואב רגסל תופולח תניחבל תושקב םירש המכ
 תודדומתהה תייגטרטסאב ןודל ושקיבו ,תודדומתהה ךשמב בשחתתש תכמות תילכלכ תינכות
 תעקשומה תולעל סחיב רגסה תולע תא ןוחבל ךרוצה תא הלעה םירשה דחא .הפגמה םע
 םייקה םימשנמה רפסמ והמ ןוידב לאשנ ,ןכ ומכ .םימוד םיפקיהב התומת תעינמב הרגשב
 האולחתה תעינמב לכ םדוק לפטל שי רבשמה לוהינב הז בלשב יכ ןייצ זאד ם״הר .לארשיב
 יכ ,םויה םייקה םימשנמה רפסמל תועמשמ ןיא יכ ןייצ דוע .תחא הפולח קר הנשי הז דעומבו

 .50,000-ל עיגהל לולעש םימשנומה רפסמל סחיב םועז רפסמ והז םימשנמ 5,000 וא 4,000

 םלשוה אל סוחייה שיחרת יכ עבקנ 2020 יאמב פ"טבל דרשמה עציבש םיחקל תקפהב יכ ןיוצי
 תקפהב 2020 יאמב םיטפשמה דרשמ ןייצ הז ןיינעב .םיפוגה ןיב תוכרעיה ירעפ ויה ןכ לעו

 קלח תווהל תובייחה תודבכ תויתרבחו תוילכלכ תואצות שי רבשמ לכל" יכ עציבש םיחקלה
 לביק אל ךוניחה דרשמ סוחיי שיחרת רדעיה חכונ ,ךכ לע ףסונ ."'סוחייה שיחרת'מ הנבומ
 לע תאז ללכבו ,ךוניחה תכרעמ לע הנורוקה רבשמ לש העפשהה ןונכתל תוכרעיהל תרגסמ
  .קוחרמ הדימלה

 שמשל רומא רשא סוחיי שיחרת שבוג אל ןושארה האולחתה לג ךלהמב יכ הלע תרוקיבב
 תלבגמל ףופכב ךרעיהל שי וילאש םויאה לש םינושה ויטביה תא ללקשמה הנעמ שוביגל
  .םיבאשמה

 
 הקיפסה תלוכי לש ןוילעה ףסה לאכ םימשנומ 2,000-ל סחייתה תואירבה דרשמ לש תופגמב לופיטל תווצה רבח  94

 .תואירבה תכרעמ לש
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 ללכל ויתוצלמה תאו תויזחתה תא רסמ תואירבה דרשמש רחאל יכ ותבוגתב רסמ תואירבה דרשמ
 ידרשמ תא תוחנהל שיחרת הזיא יפל הטילחהש איה הלשממה ,הלשממהו ל"למה ,ל"חר - םיפוגה
 םינושארה םיבלשב הלחמה יפואל עגונב תואדווה-יא תומרו תויה יכ רסמ דוע .ךרעיהל הלשממה
 .לבגומ היה ,םלועבו לארשיב ,סוחייה ישיחרתו תויזחתל ןתינש לקשמה ,תוהובג ךכ לכ ויה

✰ 

 ידעי תא עובקל ידכ םויאהמ תועבונה תויועמשמה ירקיע תא לולכל רומא סוחייה שיחרת
 תוימוקמה תויושרה ,הלשממה ידרשמ לש הדובעה תוינכותל סיסב שמשלו תוכרעיהה
 תועבונה תויועמשמהו םינוכיסה לולכמל הנעמ תללוכ תוכרעיהה .םייטנוולרה םיפוגה לכו

 ימוחת לע תוקימעמ תועפשהו ילכלכהו יתואירבה טביהב תויועמשמ הז ללכבו שיחרתהמ
 רבשמב רבודמשכ ףקות הנשמ לבקמ הז רבד .ךוניחה תכרעמ תוליעפ ןוגכ םינושה םייחה
 תפמ תוטלחה ילבקמ רובע שמשל רומא סוחייה שיחרתמ תויועמשמה חותינ .ךשמתמ
 ,רגס ליטהל םא הטלחה ןוגכ ,תויתועמשמ תוטלחה תלבק ינפל הב ורזעייש םיכרד
 שוביגל לעפי ל"למהש היה יואר .יביטרפואה טביהב הדובע תוינכות תנכהל סיסבכו

 תופולחה סיסב לע תאז ,הלשממב וא הנורוקה טניבקב ןויד םויק םשל ללוכ סוחיי שיחרת
 יכ ץלמומ ,ןכ ומכ .םיפסונ םייטנוולר םימרוג לשו תואירבה דרשמ לש האולחתה תיזחתל
 ןכדעל ולעפיו האולחת תיזחת תופולח סיסב לע סוחייה שיחרתב ונודי טניבקהו הלשממה
 .תויזחתה לש ןתונתשה םע שיחרתה תא

 95ינשה האולחתה לגל תוכרעיהל סוחיי שיחרת
 דרשמ יכ עבק המוכיסבו ,בצמ תכרעה זאד ףרועו פ"טב ,ר"טול ףגא שאר םייק 13.4.20-ב
 ,ןוחטיבה דרשמ בולישב "ינשה לגה" תאולחתל הנעמ שוביגל ןונכת תווצ ליבויו םיקי תואירבה
  .הלכלכה דרשמו רצואה דרשמ ,םינפה דרשמ ,פ"טבל דרשמה ,ר"עקפ

 יגיצנ תופתתשהב םינויד ינש ל"למב תינוחטיב תוינידמל ףגאה שאר םייק 6.5.20-ו 5.5.20-ב
 שיחרת תירשפאה תוריהמב שבגל התייה םינוידה תרטמ .ל"חרו רצואה דרשמ ,תואירבה דרשמ
 חוכ יטביהב תואירבה דרשמ יכרוצל הנעמ תתל ידכ ל"למה שארלו ם״הרל גצויש ימואל סוחיי

  .דויצו תיתשת ,םדא

 תא איבהל" דעונ שיחרתה יכ עבקו םינוידה תא םכיס ל"למב תינוחטיב תוינידמל ףגאה שאר
 חרכהב אלו ...תוטלחהה ילבקמ תוינידמ יפ לע תעבקנ תונכומה תמר" יכו ,"תונכומל תכרעמה
 תאולחת לש העפשהה תמגודכ ,םיעודי םניאש םינותנ שי יכ ןייצ דוע ."לעופב היהתש תואיצמל
 תדוקנב םילוחה רפסמו הקבדהה םדקמ ,הנורוקה םע תודדומתהה לע תיתרגשה ףרוחה
 רועישב הקבדה םדקמ לע סוחייה שיחרת תא ססבל שי יכ עבק דוע .סוחייה שיחרת לש החיתפה

 ואיבהלו הז ןותנל םאתהב סוחיי שיחרת ףתושמב שבגל תואירבה דרשמו ל"חר תא החנהו ,1.896
 .ם״הר רושיאל םדקהב

 
 .2021 ףרוח תארקל היהי ינשה האולחתה לג יכ איה הדובעה תחנה יכ עבקנ ל"חר הניכהש סוחייה שיחרתב  95

  .2 ,1.8 ,1.6 - םיירשפא הקבדה ימדקמ השולש גיצה רנטרג ןוכמ  96
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 ןשומימו תוטלחה תלבק יכילהת - תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 השביגו םיירשפא םישיחרת המכ תוננוגתהל רשה רזוע הטמ םע ל"חר החתינ וז היחנה תובקעב
 ןוגכ ,קשמה לע ותושממתהמ תוירשפאה תויועמשמה תא הטריפ ובו סוחיי שיחרתל הצלמה
 תורדעיהו קוחרמ הדימלל רבעמ ,רפסה יתב תוליעפ םוצמצ ,תירוביצה הרובחתה תוליעפ םוצמצ
  .םידבוע

 תואירבה דרשמ ל"כנמו ל"חר שאר םוקמ אלממ וגיצה 22.6.20-ב הנורוקה טניבק םייקש ןוידב
 תופולח שולש גיצה תואירבה דרשמו תחא הפולח הגיצה ל"חר .תונוש האולחת תויזחת עברא
 ףקיה לע תועיפשמ ךכל םאתהבו ,רוביצהו קשמה לע תולבגהה תרמוחב ןהיניב תולדבנש
 ,רנטרג ןוכמ שביגש האולחת תויזחת לע תוססובמ תואירבה דרשמ גיצהש תופולחה .האולחתה
 150,000-ל טלחומ רגסב שיא 20,000 ןיב היהי ינשה האולחתה לגב םילוחה רפסמ ןהיפ לעש
 :ל"חרו תואירבה דרשמ וגיצהש תויזחתה ירקיע וטרופי ןלהל .ללכב תולבגמ רדעיהב שיא

 לג יבגל ל"חרו תואירבה דרשמ וגיצהש תויזחתה ירקיע טוריפ :5 חול
 ינשה האולחתה

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ל"חרו תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע

 .םימשנומ 5,000 לש ןוציקה שיחרתל ךרעיהל תואירבה דרשמ ל"כנמ ץילמה ןוידה ךלהמב

 םישיחרתל עגונב רצואה דרשמ תוסחייתה תא גיצה זאד רצואה דרשמב םיביצקתה ףגא שאר
 המאתהב ,דואמ םילודג ויהש ,קרוי וינבו הילטיאב האולחתה יפקיה לש הניחב סיסב לע םינושה

 
 הקבדהה םדקמ םע בולישב ,הילטיאב התומתהו האולחתה ףקיה לע ססבתמש ,ריבס דע רומח בצמל ל"חר שיחרת  97

 היבושיח תרגסמבו ,הילטיאב םרפסמ ךמס לע לארשיב םירטפנהו םימשנומה רפסמ תא הכירעה לחר .ל"למה עבקש
 רפסמ :שיחרתה לש אצומה תוחנה .הילטיאב הפקיהל לארשיב הייסולכואה ףקיה ןיב סחיה תא ןובשחב האיבה
 ,7 - הלכהו העינמ ידעצ תלעפהל דעו יוהיזהמ ורבעיש םימיה רפסמ ,200 - ינשה האולחתה לג יוהיז םויב םילוחה
 השולש לכמ דחא ,םילוחה ללכמ 2% - השק בצמב םילוחה רועיש ,800 - םידעצה תטיקנ תעב םילוחה רפסמ
 .םוי 14 - עצוממה המשנהה ךשמ ,םשנומ היהי םיזפשואמ

 שיחרתה דרשמה
 רפסמ
 םיקבדנה

 רפסמ
 םיזפשואמה

 םילוחה רפסמ
 השק בצמב
 תורעה )םימשנומה(

- רומח 97ל"חר
 ריבס

 הילטיא לדומ לע ססבתמ 2,500 7,500 125,000

 דרשמ
 תואירבה

  5,000 15,000 150,000 ןוציק

 תולבגה לש בצמב ירשפא 2,500 7,000 50,000 ןותמ
 תולבגה - תונותמ
 ידדמל םאתהב תוילאיצנרפיד
 הפיכאו הרבסה ,האולחת

 טלחומ רגס לש בצמב ירשפא 1,000 2,800 20,000 לקמ
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 יופצה השק בצמב םילוחה רפסמ יכ הלע הז חותינמ .הפקיהו הייסולכואה ליג יפ לע לארשיל
 ןייצ הז רשקהב .המאתהב 2,737-ו 1,030-ל עיגי קרוי וינ לדומ יפלו הילטיא לדומ יפל לארשיב
 תוכרעיההו אשונב רבצנש עדיה חכונ ,ףיגנה םע דדומתהל תלוכיה תאזה ןמזה תדוקנב יכ
 הלא םירבד תובקעב .קרוי וינב ןהו הילטיאב ןה התייהש תאזמ רועיש ןיאל הבוט ,העצבתהש
 .םימשנומ 2,500-ל ךרעיהל שיש ןייצו תואירבה דרשמ תצלמה תא זאד תואירבה רש ןכדע

 םימשנומה רפסמ יבגל ותדמע תא גיצהל םיחכונה םירשהמ דחא לכמ ם״הר שקיב ןוידה ךלהמב
 טניבק עבק הבישיה םוכיסב .םימשנומ 2,500 דע 500 ןיב וענ םירשה תועצה .וילא ךרעיהל שיש
  .םימשנומ 2,000 היהת תוכרעיהל תרגסמה יכ הנורוקה

 תא תוחנהל"ו הנורוקה טניבק לש הרומאה ותטלחה תא רשאל 98הלשממה הטילחה 9.7.20-ב
 תיינבל לועפל ,םייטנוולרה םידרשמה לכ ףותישב ,ם״הר דרשמו רצואה דרשמ ,תואירבה דרשמ
 קפסל הכורע היהתש ןפואב הנורוקה תפגמ םע דדומתהל התונכומו תואירבה תכרעמ תולוכי

 תורזגנה לכ תאז ללכבו ,הנורוקה תאולחתמ האצותכ םימשנומ 2,000 דע לש שיחרתל הנעמ
  ."םירחאה םימשנומל ףסונב ,הזכ ףקיהב האולחתמ

 99םיפדוע םימשנמ 3,985 לש םתשיכר תא לטבל ל"למל תואירבה דרשמ ץילמה 15.7.20-ב
  .תורחא תונידמל םיפדוע םימשנמ דיתעב רוכמלו ח"ש ינוילימ 320 לש תולעב

 ונקנ ןושארה האולחתה לג ךלהמב יכ תרוקיבה תווצל תואירבה דרשמ ל"כנמ רסמ 17.8.20-ב
 הטלחהה רחאל ףא תאז ,םליעפהל תואירבה תכרעמ לש תלוכיל רבעמ הברה ,םיבר םימשנמ
 יכו ,תויחא 1,600-בו םיאפור 400-ב םילוחה יתבב האופרה יתווצ רובגתל )המושייב לחוהש(
 .ורכמיי םתלעפהל םיתווצ ואצמיי אלש םיפדועה םימשנמה

 תרצותמ ןה ,םימשנמ 6,531 תואירבה דרשמ ינסחמל וקפוס 2021 ראוניל ןוכנ יכ אצמנ
  .ח"ש ינוילימ 444-כ לש תולעב ,לארשיל ץוחמ ןהו לארשיב םילעפמ

 תוינכדעה תויזחתה לומ לא ותושרבש םימשנמה יאלמ תא ןחבי תואירבה דרשמ יכ ץלמומ
 לככ ,לעפיו םליעפהל תלוכיה לומ לאו םיזפשואמה ףקיהו האולחתה ףקיהל תועגונה
 איבי דרשמה יכ ץלמומ ,ןכ ומכ .ותושרב םייוצמה םיפדוע םימשנמ תריכמל ,ךרוצ הלועש
  .ךרוצל םאתהב הנורוקה טניבק וא הלשממה תטלחהל אשונה

 םיפדועה םימשנמה תריכמ יכ הלוע הנידמה רקבמ דרשמל ורבעוה רשא תואירבה דרשמ ינותנמ
 ינוילימ 520-מ רתוי ךוסחי וקפוס םרטו לוטיב יכילהבש תונמזהה לוטיבו םימשנומה דעיל תיסחי

 ח"ש ןוילימ 373-כ תפסותב וקפוס םרטש תונמזהה לוטיב תמלשהמ ח"ש ןוילימ 147-כ - ח"ש
 .םיפדועה םימשנמה תריכממ

 
 .)9.7.20( 200 הלשממה תטלחה  98

 םרטש םימשנמ הללכו םימשנמב 25% לש תוריתיבו םייופצה הקפסאה ידעומב הבשחתה תואירבה דרשמ תצלמה  99
 .שכרה לוטיב תורשפא הללכנ םתשיכרל הזוחבש םימשנמו םתקפסא ךיראת עבקנ
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 ןשומימו תוטלחה תלבק יכילהת - תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 תיזחת תא ועבק הלשממהו הנורוקה טניבקש רחאל יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 האולחתה לג תארקל הנממ האצותכ וטקנייש םידעצל הדובע תחנה שמשתש האולחתה
 תורזגנה תויועמשמה תא ונחבש ילב ,דבלב תואירבה תכרעמ תוכרעיה לע וחנה םה ,ינשה
 תא וחנהש ילבו תוברתו הרובחת ,הלכלכ ,הקוסעת ,ךוניח ןוגכ םיפסונ םימוחת לע
 התייהש תרכינה העפשהה תורמל תאז לכ .ךכל םאתהב ךרעיהל םינושה םידרשמה
 .קשמהו ךוניחה תכרעמ לע שגדב ,םימוחתה ללכ לע ןושארה האולחתה לגב האולחתל

 םרט שחרתהל הלולעש האולחת לע העבצה ,סוחיי שיחרת שוביג יכ התבוגתב הרסמ ל"חר
 שיחרת שוביג לש תובישחה תא םישיחממ ,םיפוגל םיירשפאה םינוכיסה לע העבצהו התוצרפתה
 תובר הלעפ ל"חר .םוריחל תוכרעיהב הלשממה ידרשמו םיפוגה לש תבייחמ תרגסמכ סוחיי

 דרשמו תוננוגתהל רשה רזוע לע שגדב ,םיכמסומה םיפוגה עויסב( שיחרתה לש היינבו שוביגל
  .43/ב הלשממ תטלחה יפ לע התוירחאל םאתהב הלשממה ידרשמב ותעמטהלו )תואירבה

 דעיהו 2020 ינויב סוחייה שיחרת יבגל הטלחהה תלבק תעב יכ ותבוגתב רסמ םיביצקתה ףגא
 השורדה תוכרעיה - ךכל תומילשמה תורזגנה ועבקנ אל ,םימשנומ 2,000 םע תודדומתהל עבקנש
 וליבוה ,תוכרעיהל תרגסמה לש הרורבה הרדגההו דוקימה רדעיה .םימשנומ אל םילוחב לופיטל
 תיינק ,המשנה ךרוצל תופורת לש דואמ "תבחרנ" תומכ לש שכר עצבל תואירבה דרשמ תא
 ןיב יתועמשמ רעפ רצונ ,השעמל ךכ .דועו הנורוק ילוחל לופיט תוטימ לש דואמ הלודג תומכ
 שכרה תויומכ לע תודבכ תויועמשמ ורזגש ,תואירבה תכרעמ הכרענ םהילאש האולחתה יפקיה
 וז הרימא .הליחתכלמ םתיא דדומתהל היה ןתינש האולחתה יפקיה ןיבל ,ועצבתהש יוניבהו
  ."םיביצקתה ףגא ישנא ידי לע תמא ןמזב םג הרמאנ"

✰ 

 הלשממה ידרשמ תוכרעיהל יזכרמ ילכ אוה סוחייה שיחרת יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 תעב .תויתוהמ תוילוהינו תוילועפת ,תויביצקת תויועמשמ תורזגנ ונממו ,םוריחה יעוריאל
 תלבגמ תאו שיחרת לכל תוכרעיהה תולע תא הטלחהב ללקשל שי שיחרתה תעיבק
 לכ לע תללוכהו תבחרנה העפשהה תאו ,יביטקפא ילכ שמשל לכויש ידכ ,םיבאשמה
 ראורבפב הנושארל הלעוה תוכרעיהל תרגסמכ סוחיי שיחרתב ךרוצה .קשמה ירזגמ

 ינויב הנורוקה רבשמ םע תודדומתהל תוכרעיהל תרגסמ העבק הלשממה ,תאז םע .2020
 םיבייחמה םיפסונ םיטביהל סחייתהל ילב תואירבה תכרעמ תוכרעיהל הסחייתהו ,2020

  .החוורהו ךוניחה ימוחת םהבו ,הנורוקה רבשמ תעפשה חכונ תוכרעיה

 יכ )פ"טבל דרשמה תבוגת - ןלהל( חודה תטויט לע ותבוגתב פ"טבל דרשמה רסמ 2021 ינויב
 דרשמה תופתתשהבו ל"חר תלבוהב סוחייה שיחרת לש תשדוחמ הניחב תלהנתמ ולא םימיב
 .הלשממה ידרשמ רתיו פ"טבל

 סוחייה שיחרת ןוכדעל הטמ תדובע תעצבמ איה יכ הז רשקהב ל"חר הרסמ 2021 טסוגואב
 .הפגמל אלו המחלמ לש שיחרתל ףרועל
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 םיטביהה לולכמל תוסחייתה לולכי הלשממה ץמאתש סוחיי שיחרת יכ ץלמומ
 םייטנוולרה הלשממה ידרשמ ללכ תוכרעיה לע םהיתועפשה תוברל ,םייתכרעמה
 .הנורוקה רבשמ תמגוד םיימואל םיעוריאב

 ןושארה רגסהמ האיציה תייגטרטסא תעיבק
 ינש האולחתה לגל תוכרעיההו
 ךות ןושארה רגסהמ האיצי תייגטרטסא שוביגל הטמ תדובע זכרל ל"למה לחה 2020 ץרמ ףוסב
 םיחמומ ופתתשה םיתווצב .)םיחמומה יתווצ תשולש - ןלהל( םיחמומ יתווצ השולש םע תוצעייתה
 .היגולוימדיפאו תופגמ רקח ,רוביצה תואירב ,היגולוכיספ ,הקיזיפ ,הלכלכ םהבו ,םינוש םימוחתב

 זאד ם״הר תושארב ןוידב האיצי תייגטרטסא שוביגל הטמה תדובע תא ל"למה גיצה 16.4.20-ב
 ,זאד ודרשמ ל"כנמו זאד רצואה רש ,זאד תואירבה דרשמ ל"כנמ ,זאד ל"למה שאר תופתתשהבו

 םיחמומה יתווצ תשולש ,זאד הלכלכה רש ,זאד ןוחטיבה רש ,זאד ךוניחה רש ,זאד םינפה רש
 ןונגנמ ,הלועפ ינוויכ ,תוינידמ" עובקל התייה ןוידה תרטמ .םיפסונ הלשממ ידרשמ יגיצנו םירשו
  ."הנורוקה לצב השדחה הרגשהו קשמה לוהינל םיכילהתו

 לש ,קשמה לש תיברמ תוליעפ" אוהש תינכותה דעי תא זאד ל"למה שאר גיצה ןוידה ךלהמב
 ."תואירבה תכרעמ לש הקיפסה תלוכי לע םייאתש האולחתל ררגיהל ילבמ ,הליהקה לשו טרפה
 לע הססבתהש ותצלמה תאו םיחמומה יתווצ תשולש ושביגש תופולחה תא ןוידב גיצה ל"למה
 .זאד ל"למל ץעיימה תווצה שאר תלבוהב תווצה תינכות

 הנורוקה לצב הרגש םויקלו קשמה לוהינל דעיה שומימ יכ זאד ל"למה שאר רסמ ןוידה ךלהמב
 לוהינל םיכמות םילכ חותיפו םיילוהינ םינונגנמ שוביג :קשמה תחיתפל םיאנת העבש בייחמ
 ;ןוכיסב תויסולכוא לע הנגהל תימואל תינכות םושיי ;הרקבו הטילש ,תוסיו ךרוצל ךילהתה
 תרשרש תעיטקל ןונגנמ תלעפה ;ל"וחמ ףיגנה תרידח תעינמל יביטקפא ךילהת שומימ
 ,הרבסה תועצמאב רתיה ןיב ,הנייגיה לע הדפקהו יתרבח קוחיר לש תוברת סוסיב ;הקבדהה
 דוסימ ;הדובע תומוקמב תוגהנתהה ןפוא יבגל תואירבה דרשמ ידי לע לוקוטורפ שוביגו הפיכא
 הקיפסה תלוכי תלדגהו ;דסומב וא םירוגמ רוזאב תוצרפתה דקומב שארמ העובק לופיט תרגש
  .תואירבה תכרעמ לש

 ללכ תא דגאיש עדימ זכרמ םיקהל ל"למה תא זאד ם״הר החנה ןוידה םוכיסב ךכל םאתהב
 תרשרש תעיטקל ןונגנמ שבגל תואירבה דרשמ תא החנה ןכו ;הנורוקה אשונב יטנוולרה עדימה
 טרפהו רוביצה תוגהנתה ןפוא יבגל םילהנ עובקל ,רוקחתהו תוקידבה יבלשב לעפויש הקבדהה
 תודסומה ללכבו תסנכ יתבב ,רפס יתבב ,םיעוריא תומלואב ,רחסמ יתבב ,הדובע תומוקמב
 ם״הר החנה ךכ לע ףסונ .תוצרפתה ידקומב ידיימ לופיטל הדובע תורגש עובקלו ירוביצה בחרמב
 תכרעמ לש הקיפסה תלוכי תלדגהל לועפל ךישמהל תואירבה דרשמו רצואה דרשמ תא זאד
 רוביצה תואירב יטביהב ןקת ות שבגל זאד ודרשמ ל"כנמ םוקמ אלממ תא החנהו ;תואירבה
 .קשמה לע תוריהמב וליחהלו רחסמלו רוצייל ,םיתורישל ,היישעתל

 רחא הז ללכבו הפגמה תוטשפתה רחא בקעמל םינוש םידדמ זאד ל"למה שאר גיצה הז ןוידב
 ,םיקבדנה תלפכה בצק רחאו השק בצמב םילוחה רפסמ רחא ,םויב םישדחה םילוחה רפסמ
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 ןשומימו תוטלחה תלבק יכילהת - תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 יכ ןייצ זאד ל"למה שאר .תולבגהה לש החשקה וא הלקה לע טילחהל ןתינ היהי םהיפ לעש
 ."הרהזא תרונ" םושמ וב שיש דדמ לכ לש ךרעה תאו םייטנוולרה םידדמה םהמ עובקל שרדנ
 ןיוצי .רגסהמ האיציה ידעצ ןיבש ןמזה קרפ יבגל הטלחה לבקל שי יכ ףיסוה זאד ל"למה שאר
-בו 2.4.20-ב זאד ל"למל ץעיימה תווצה שאר תושארב םיחמומה תווצ ל"למל שיגהש תוחודב יכ

 הפגמה תוטשפתה לע םיטקננה םידעצה לש העפשהה ,הלחמה ינייפאמ חכונ יכ עבקנ 14.4.20
 קשמה לעו רוביצה לע תולבגהה תרסה ךילהתב ןכ לעו ,םתטיקנ רחאל םייעובש קר יוהיזל תנתינ
 10.4.20-מ חודב עבק רנטרג ןוכמ םג .דעצ לכ ןיב םייעובש לש םיחוורמב תולקהה תא שממל שי

 לע םינוש םידעצ לש העפשהה תא ןוחבל ןתינ יכ ןושארה רגסהמ האיציה תייגטרטסא אשונב
  .םייעובשכ רחאל קר האולחתה

 תולקהה שומימ דעומ - ןלהל( רגסה ןמ האיצי ידעצ ומשויי 19.4.20-מ לחה יכ עבקנ ןוידה םוכיסב
 הז ןוידב .רוביצהו קשמה תוליעפ לע הלשממה הליטהש תולבגהב תולקה ושמומיו )רגסה לע
 .תולקהה שומימל םיאנתהו ךרדה ינבא ועבקנ אל

 הלשממה הטילחה זאד ם״הר תויחנהו 16.4.20-ב םייקתהש םירשה םורופ ןוידל ךשמהב
 תאזו ,רוביצהו קשמה תוליעפ לע הליטהש תולבגההמ קלח ריסהל 2.5.20-ל 18.4.20 ןיב
 עגונב ל"למה תוצלמהב הנדש אלבו לולכמכ רגסהמ האיציה תייגטרטסאב הנדש אלב
 הרשיאש תולקהה ןלהל .רגסה ןמ האיציה תא שממל ידכ םישרדנה םיאנתלו םידדמל
 :הרומאה הפוקתב הלשממה

 םיתורישו היישעת יפנע המכב הדובעה ףקיה תא ביחרהל הלשממה הטילחה 18.4.20-ב 
 תוליעפ ריתהל ;"לוגסה ות"ה יאנתב הדימעל ףופכב םידבועה תסכמ תא לידגהלו

 לש וא םיעובק םישנא ינש לש הצובקב םירוגמה םוקממ רטמ 500 דע לש חווטב תיביטרופס
 תוליעפ םייקל ;חותפה בחרמב שיא 19 לש הצובקב תוליפת רשפאל ;תיב קשמל םיפתוש
 שולשל עובק ףתושמ לפטמ תקסעה ריתהלו ;השולש לש תוצובקב דחוימה ךוניחה לש
  .תוחפשמ

 רחסמ לש ,תורפסמו יפוי ינוכמ לש תוליעפ ריתהל 100הלשממה הטילחה 24.4.20-ב 
 .25.4.20-מ לחה תודעסממ ףוסיא תוליעפ לשו )בוחר תויונח( ירוביצה בחרמב יאנועמק

 עוציבב םירוגמה םוקממ קחרמה תלבגה תא ריסהל 101הלשממה הטילחה 26.4.20-ב 
 .תיביטרופס תוליעפ

 ם״הר החנה ובו ךוניחה תכרעמ תחיתפ הוותמל 102זאד ם״הר תושארב ןויד םייקתה .201.5-ב 
  .3.5.20-מ לחה ךוניחה תכרעמ לש תיתגרדה החיתפ לע זאד

 
 .)24.4.20( 5019 הלשממה תטלחה  100

 .)26.4.20( 5022 הלשממה תטלחה  101

 שאר ,זאד רצואה רש ,זאד החוורהו הדובעה רש ,זאד םינפה רש ,זאד ךוניחה רש ,זאד תואירבה רש תופתתשהב  102
 .הלא םידרשמב םיריכב םידיקפת ילעבו ךוניחהו רצואה תואירבה דרשמ לש זאד םיל"כנמה ,זאד ל"למה
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 הדימעל ףופכב ירוביצה רזגמב הדובעה ףקיה תא ביחרהל 103הלשממה הטילחה 2.5.20-ב 
 ."לוגסה ות"ה יאנתב

 הלשממ תטלחה הלבקתהש אלל ומשוי ןושארה רגסהמ האיציל םידעצה יכ אצמנ
 תניחבל םידדמ תעיבק הז ללכבו ,האיציה תייגטרטסא לש םיטביהה לכב תקסועה
 רבעמב םהילע דיפקהל שיש ןמזה יקרפ תרדגהו םהילע טלחוהש םידעצה לש העפשהה
 םיאנתב ןודל ילב ומשוי רגסה ןמ האיציל םידעצה יכ אצמנ דוע .רגסה ןמ האיציה יבלש ןיב
 יפכ ם״הר ידי לע וצמואשו ,םמושיי תדימבו ל"למה תינכותב ושבוגש רגסה ןמ האיציל
 יקלח ןפואב ושממתה וא ושממתה אל םקלחש ףא ,16.4.20-מ ויתויחנהמ יוטיב ידיל אבש
  .תע התואב דבלב

 לוטיב לע הטילחהו לולכמכ רגסהמ האיציה תייגטרטסאב הנושארל הלשממה הנד 4.5.20-ב
 תולקה המכ שומימ לעו ,)רגסהמ האיציה דעומ - ןלהל( רגסה לוטיב ירק ,תיבהמ האיציה תלבגה
 תויחנהב וצמואש רגסה ןמ האיציל םיאנתה תעבש תא זאד ל"למה שאר גיצה הז ןוידב .104תופסונ
 תרוקיבה תווצ .םיאנתהמ דחא לכ לש לעופב עוציבה סוטטס תא ןייצל ילב ,16.4.20-מ זאד ם״הר
  :ותניחב יאצממ וגצוי ןלהלו ,תע התואב םיאנתה תעבש שומימ ןפוא תא ןחב

  

 
 .)2.5.20( 5038 הלשממה תטלחה  103

 תויוליעפל טעמל תיבהמ האיציה תלבגה הלטוב :הלאה תולקהה תא הללכש ,)4.5.20( 5044 הלשממה תטלחה  104
 םיאנתב הדימעל ףופכב םיפסונ םיקסעו תויוליעפ תחיתפ הרתוה ;הנושאר הגרדמ החפשמ ינב רקבל רתוה ;תומיוסמ
 טרופס ינומיאל תוכירב ,תוירפס ,םירמיצו תונולמ לש החיתפ ןכו ,המילשמ האופר ילופיט תאז ללכבו ,םימיוסמ
 יברמה םיעסונה רפסמ תלדגהו דבלב תוינויח תורטמל תינומב העיסנ לע הלבגהה תרסה ;תוילופיט תוכירבו יתורחת
 םירוגמה םוקממ רטמ 500 לש קחרמב הליפתה תלבגה לוטיב ;ימי טרופס תוליעפ תרתה ;םימיוסמ םיאנתל ףופכב
 םיאנתב תילעמב רתומה םיעסונה רפסמ תלדגה ;)חותפה בחרמב םיללפתמ 19 לש הלבגה הרתונ( הדובעה וא
 .לפוטמל לפטמה ןיב םירטמ 3 לש קחרמ רמשייש יאנתבו ישפנ לופיט תעב הכסמ תיטע תבוח ןיאש עבקנו ;םימיוסמ
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 4.5.20-ב רגסה ןמ האיציל םיאנתה שומימ סוטטס :6 חול

 יאנת

 שומימה סוטטס
 הלשממהש תעב
 תא הרשיא
 טוריפ האיציה תייגטרטסא

 םינונגנמ שוביג
 םילכ חותיפו םיילוהינ
 לוהינל םיכמות
 ,תוסיו ךרוצל ךילהתה
 הרקבו הטילש

 ,הדובעה דרשמו הטילקהו היילעה דרשמ ,םינפה דרשמ תיקלח שמומ
 תקפה ךמסמב ונייצ םייתרבחה םיתורישהו החוורה
 דיחא םינותנ דסמ לש ורדעיה תא 2020 יאממ םיחקל
 חודמ .הנימא בצמ תנומת שוביגב ישוקה תאו רעפכ
 תוכרעמ יכ הלע 2020 ינוימ ט"לשמה תוליעפ םוכיס
 ולכי אל דעומ ותואב תואירבה דרשמ לש בושחמה
 םיפקיהב עדימ לש חותינבו דוביעב ,הטילקב ךומתל
 היה אל ןכ ומכ .הנורוקה עוריאב שרדנש יפכ ,םילודג
 ינויב .תויגולוימדיפאה תוריקחהמ יתוכיא עדימ אצמנב

 יכ תרוקיבה תווצל רבעשל ר"עקפ דקפמ רסמ 2020
 לש עדימה תכרעממ עדימ באש אל תואירבה דרשמ
 הבר הדימב עייסל היה יושע הז עדימ יכו ,ר"עקפ
 2020 ילויב .האולחת תויוצרפתה לש םדקומ רותיאל
 הז דעומב יכ זאד ףרועו פ"טב ,ר"טול ףגא שאר רסמ
 .דיחא עדימ רגאמ םיפוגה ללכל ןיא ןיידע

 תימואל תינכות םושיי
 תויסולכוא לע הנגהל
 ןוכיסב

 ןגמ" תינכותה לועפל הלחה רגסהמ האיציה דעומב שמומ
 ."תוהמיאו תובא
 

 ךילהת שומימ
 תעינמל יביטקפא
 ל"וחמ ףיגנה תרידח

 םיסנכנל דודיב תוינולמ ולעפוה רגסהמ האיציה דעומב  תיקלח שמומ
 אלב תאזו ,יתיב דודיבל ונפוה םתיברמ םלוא ,ל"וחמ
 .דודיבה תבוח לש תקפסמ הפיכא התייהש
 

 תעיטקל ןונגנמ םושיי
 הקבדהה תרשרש

 ל"למל ץעיימה תווצה שאר גיצהש םינותנה יפ לע שמומ אל
 לש רותיאה דעוממ רבועש ןמזה קרפ ,ןוידה ךלהמב
 ותואב םימי 7 - 5 היה ודודיבל דעו ילאיצנטופ הלוח
 ןיוצי .תועש 48 - 24 אוה שרדנה ןמזה קרפש ףא ,דעומה
 םימרוג ועירתה 2020 יאמ דע 2020 ץרמ םישדוחב יכ
 שארו זאד ל"למל ץעיימה תווצה שאר םהבו ,םינוש
 תוליעפה יכ הלשממהו זאד ם״הר ינפל ,זאד ל"למה
 םידעיב תדמוע הניא הקבדהה תרשרש תעיטקל
 קשמה לש םתוליעפ לע תולבגהה תרסה יכו ,םישרדנה
 לודיגל איבהל הלולע הלא םידעיב הדימע אלל רוביצהו
 ם״הר החנה 16.4.20-ב ןוידב ,רומאכ .האולחתב רכינ
 תרשרש תעיטקל ןונגנמ חתפל תואירבה דרשמ תא זאד
 לחה הז ךרעמ .רוקחתהו תוקידבה יבלשל הקבדהה
 העבשכ ,2020 רבמבונב האלמ תנוכתמב לועפל
 .ןכמ רחאל םישדוח
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 יאנת

 שומימה סוטטס
 הלשממהש תעב
 תא הרשיא
 טוריפ האיציה תייגטרטסא

 לש םייח תרגש סוסיב
 הדפקהו יתרבח קוחיר
 רתיה ןיב ,הנייגיה לע
 ,הרבסה תועצמאב
 שוביגו הפיכא
 ידי לע לוקוטורפ
 תואירבה דרשמ
 ןפוא אשונב
 תומוקמב תוגהנתהה
 הדובע

 תואירב יטביהב ןקת ות שבוג 2020 לירפא ךלהמב תיקלח שמומ
 ות"( רחסמלו רוצייל ,םיתורישל ,היישעתל רוביצה
 ,דבלב תיקלח התייה דעומה ותואב הפיכאה .)"לוגס
 תפיכא ךרוצל תוימוקמה תויושרה יחקפ תרשכהש םושמ
 .2020 ינויב קר הלחה "לוגסה ות"ה תויחנה

 לופיט תרגש דוסימ
 דקומב שארמ העובק
 רוזאב תוצרפתה
 דסומב וא םירוגמה

 ושביג ,ןוידה דעומ רחאל שדוחכ ,2020 יאמ עצמאב שמומ אל
 תוצרפתה תעינמל תוינידמ ל"למהו תואירבה דרשמ
  .האולחת ידקומב תטלשנ יתלב

 תלוכי תלדגה
 תכרעמ לש הקיפסה
 תואירבה

 ךרעיי תואירבה דרשמש עבקנ 1.4.20-ב םייקתהש ןוידב תיקלח שמומ
 דעומב .םימשנומל זופשא תוטימ 7,000 לש הלעפהל
 דרשמ םילשה םרט 19.4.20-ב רגסה לע תולקהה שומימ
  .אשונב ותוכרעיה תא תואירבה

 .תרוקיבה יכמסמ יפ לע

 םיאנתה תעבשמ םיינש ושמומ אל רגסה ןמ האיציה תייגטרטסא תעיבק דעומב יכ אצוי
 תעיטקל ןונגנמ םושיי :רגסה ןמ האיציל םיבייחמ םיאנתכ םיחמומה תווצו ל"למה ועבקש
 רוזאב תוצרפתה דקומב לופיטל שארמ העובק לופיט תרגש דוסימו הקבדהה תרשרש
 םיילוהינ םינונגנמ שוביג :תיקלח ושמומ םיאנתה תעבשמ העברא ;דסומב וא םירוגמה
 ךילהת שומימ ,הרקבו הטילש ,תוסיו ךרוצל ךילהתה לוהינל םיכמות םילכ חותיפו

 לע הדפקהו יתרבח קוחיר לש תוברת סוסיב ,ל"וחמ ףיגנה תרידח תעינמל יביטקפא
 תואירבה דרשמ ידי לע לוקוטורפ שוביגו הפיכא ,הרבסה תועצמאב רתיה ןיב ,הנייגיה
 ;תואירבה תכרעמ לש הקיפסה תלוכי תלדגהו הדובע תומוקמב תוגהנתהה ןפוא יבגל
 תויסולכוא לע הנגהל תימואל תינכות םושיי :אלמ ןפואב שמומ םיאנתה תעבשמ דחאו

  .ןוכיסב

 "הרהזא תורונ" ושמשיש ףסה יכרע תאו םידדמה תא ןוידה ותואב זאד ל"למה שאר גיצה ןכ ומכ
 בצק ;100 - תוצרפתה ידקוממ םניאש םויב םישדחה םילוחה רפסמ :בצמ תכרעה תובייחמה
 .250-מ רתוי - השק בצמב םילוחה רפסמ ;םימי הרשע ךותב םיקבדנה רפסמ תלפכה - הקבדה

 :ןלהל טרופמכ ,תולבגהה תרסהל םיפסונ םיבלש לע 4.5.20-ב ןוידב הלשממה הטילחה דוע
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 תויחה ינג ,לוחמלו תולמעתהל םינוכמהו רשוכה ירדח ,םיקוושהו םינוינקה לש החיתפ - 7.5.20-ב
 רוסיא ףא לע( שיא 19 תופתתשהב רוגס םוקמב הלימ תירב סקט םייקל רתוה ;יראפסהו

 .)רוגס הנבמב תולהקתהה

 תאז ללכבו ,50-ל 20-מ חותפה בחרמב תולהקתהל רתומה םישנאה רפסמ תלדגה - 10.5.20-ב
 .תויוולו תונותח יסקטב

 .תומיוסמ תויוליעפו םינחבמ םויק ךרוצל ההובגה הלכשהה תודסומ לש החיתפ - 14.5.20-ב

  .האולמב ךוניחה תכרעמ תחיתפ - 17.5.20-ב

 תאז ללכבו ,100-ל 50-מ חותפה בחרמב תולהקתהל רתומה םישנאה רפסמ תלדגה - 31.5.20-ב
 םיעושעש ינג ,הייחשה תוכירב ,יוליבה תומוקמו תודעסמה תחיתפ ;תויוולו תונותח יסקטב
 .םיס"נתמו םיגוח תלעפה ;םיינוריע םיקראפו

 תוברת יעוריא םייקל ,תולהקתהה תלבגה תא ריסהל תורשפאה ןחבית יכ עבקנ - 14.6.20-ב
 .תוסיט ליעפהלו

 רגסהמ האיציה הוותממ תוגירח הרשיא הלשממה 2020 יאמ ךלהמב יכ הלע תרוקיבב
 ףסה יכרע תשולשמ םיינש 2020 ינוי תליחתב וצחנש ףא יכ הלע דוע .4.5.20-ב הרשיאש
  :טוריפה ןלהל .2020 ינוי עצמא דע תולקהב הכישמה הלשממה ,"הרהזא תורונ" ושמישש

 50 דע לש תופתתשהב )רוגס הנבמב רמולכ( הליפת יתבב תוליפת םייקל רתוה 20.5.20-ב 
 הייהשה הרתוה ןכ ומכ .רוגס הנבמב תולהקתה הרסאנ דעומה ותואבש ףא תאז .םיללפתמ
 ףופכב שממתהל תורומא ויה הלא תולקה ,תולבגהה תרסהל םיבלשה יפ לע .םיה יפוחב
 .14.6.20-ב הניחבל

 ,הייחשה תוכירב ,תודעסמה ,יוליבה תומוקמ ללכ תא חותפל הלשממה הרשיא 27.5.20-ב 
 ,תולבגהה תרסהל םיבלשה יפ לע .תויתורייתה תויצקרטאהו םיקראפהו םיעושעשה ינג
  .31.5.20-ב ,ןכמ רחאל םימי העברא שממתהל תורומא ויה הלא תולקה

 רפסמ לע ,קסע יתבב להק תלבק לע תולבגהה תא םצמצל הלשממה הרשיא 27.5.20-ב 
 תרסהל םיבלשה .בכרב רתומה םיעסונה רפסמ לעו הדובע םוקמב רתומה םידבועה
 .הז אשונל תוסחייתה וללכ אל תולבגהה

 .הרהט תואווקמב רתומה םישמתשמה רפסמ תא לידגהל הלשממה הרשיא 2.6.20-ב 
 .הז אשונל תוסחייתה וללכ אל תולבגהה תרסהל םיבלשה

 8.6.20-ב הנורוקה טניבק ןוידב .)4 םישרתב טרופמכ( האולחתה ףקיהב לודיג לחה 2020 ינויב
 םיהובג ויה "הרהזא תורונ" ועבקנש םידדמה תשולשמ םיינש לש םיכרעה יכ ל"למה שאר גיצה
 היה )םייתדוקנ תוצרפתה ידקומב םילוחה יוכינב( םויל םישדחה םילוחה רפסמ - ףסה יכרעמ
  .הרשעמ תוחפ היה םיקבדנה רפסמ לפכוה םהבש םימיה רפסמו 100105-מ לודג

 
 .140 םרפסמ היה 4.6.20-בו ,119 היה םישדחה םילוחה רפסמש 2.6.20-ב ןוידב גיצה זאד ל"למה שאר  105
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 2020 ינוי דע יאמ ,האולחתה ירועישב םייוניש :4 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,עדיהו עדימה זכרמ תוחוד יפ לע

 ללכב( יתד סקט ןויצל םיעוריא םייקל ןתינ 14.6.20-מ לחה יכ 106הטילחה הלשממה 12.6.20-ב
 250 דע לש תופתתשהב )םידלי לש תדלוה ימי ןויצל םיעוריאו הווצמ תב ,הווצמ רב ,הנותח תאז

 תוברת יעוריא םויק לעו לארשי תבכר תוליעפ שודיח לע הנורוקה טניבק טילחה 17.6.20-ב .שיא
 ןיוצי .107תוברתה דרשמ ל"כנמ רושיאל ףופכב שיא 500 - 250 לש להקלו ,שיא 250 לש להקל
 ןייצו הקבדהה תרשרש תעיטק אשונ תא זאד ץוחה רש הלעה 17.6.20-ב הנורוקה טניבק ןוידב יכ
 תרשרש תעיטק ךילהתב יכ הז אשונב ןייצ זאד ם״הר .תשרדנה תוריהמב עצבתמ אל ךילהתה יכ
  .תולקהה םושיי תא הרשיא רומאכ הלשממה ,תאז םע .םימי העברא לש רעפ שי הקבדהה

 ךמתסהב ל"למה ידי לע רגסהמ האיציה תינכות תנכה תא ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
  .םיחמומה יתווצ תוצלמה לע

 
 .)12.6.20( 81 הלשממה תטלחה  106

 .)19.6.20( 114 הלשממה תטלחה  107
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 ןשומימו תוטלחה תלבק יכילהת - תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 לירפא עצמאמ ןושארה רגסה ןמ האיציל םינושארה םידעצה יכ הלע תרוקיבב ,תאז םע
 ,רגסהמ האיציל ל"למה תינכותב הנד הלשממהש ילב ושמומ 2020 יאמ תליחת דעו 2020

 הנדשמ .האולחתה תוטשפתה לע תולקהה תעפשה תניחבל םידדמו םידעי העבקש ילבו
 םיאנתה לש םמויק תא הנחב אל איה ,האיציה תייגטרטסאב 4.5.20-ב הלשממה
 יביטקפא ןונגנמ שומימ םהבו ,ל"למה תינכותב ורדגוהש רגסה ןמ האיצי םיבייחמה
 אל רגסה ןמ האיציל הלשממה הרשיאש הוותמב ,ךכ לע ףסונ .הקבדה תרשרש תעיטקל
 יכ הלע דוע .םיחמומה תצלמהל דוגינב ,תולקהה ידעצ ןיב םייעובש לש ןמז ירעפ ורמשנ
 תולקה שומימ הרשיאו העבקש הוותמה תא התניש הלשממה 2020 ינויו יאמ ךלהמב
 ,האולחתה תוטשפתה לע הלא םידעצ לש תועפשהה תניחב אלל רתוי ףא ריהמ בצקב
 יכרעל רבעמ לא האולחתה תורבגתה רחאל םג תולקה ידעצ רשאל הכישמה איה יכו

 .ועבקנש "הרהזאה תורונ" שולש ךותמ םייתש לש ףסה

 רגסהמ האיציה תינכות תא הלביק הלשממה יכ ותבוגתב רסמ רבעשל תואירבה דרשמ ל"כנמ
 םרג רבדהו ,לעופב המושיי לע הדיפקה אל הלשממה ,וחור תרומל .ץילמה הילעש ,ןושארה
  .ינשה האולחתה לג תוצרפתהל הבר הדימב

 האיציל הרורב האיצי תייגטרטסא התיה אל" יכ ותבוגתב רסמ רבעשל היגולונכטהו עדמה רש
 תולבגמהמ האיציל םיפרוג םירושיא ןתמ ידכ ךות המק 35-ה הלשממה .ןושארה רגסהמ
  ."םישדחה םירשל םיריהנו םירורב םיללכ אלל ,ןושארה רגסה ךלהמב ולטוהש תויבחורה

 שמשל ידכ םידעיו םידדמ לולכת איה רגסמ האיצי תייגטרטסא שוביג תעב יכ ץלמומ
 םידעצ םושייל תושרדנ תולועפ תטיקנלו האולחתה תוטשפתה לע תולקהה תניחבל סיסב
  .ךכל םאתהב

 ל"וחמ לארשיל םיסנכנב לופיטה

 עקר
 ששחה חכונ .108ל"וחמ םיעסונ 920,000-כ לארשיל וסנכנ 2020 רבמצד דע 2020 ץרמ םישדוחב
 דודיבה תבוחל עגונב םעה תואירב וצ ןכדוע 2020 ראורבפמ ,לארשיל הנורוקה ףיגנ תעגה ינפמ
 תומיוסמ תוצראמ םירבעמה תריגסל עגונב םג תויחנה ונתינו ח"שקת ונקות ,הנורוק הלוח לש
 ןב הפועתה למנב הלעפ ,2020 ץרמ ,רבשמה תליחתמ לחה .ל"וחמ םיסנכנה דודיבל עגונבו
 םיעסונ תקידב ךרוצל 109תואירבה דרשמ גיצנ ףותישב א"דמ לש תוגיצנ )ג"בתנ - ןלהל( ןוירוג

 הלא תוקידב .תויוולהב תופתתשהל וא הדובע יכרוצל לשמל ,רצק ןמז ךשמל ץראל ועיגהש
 הדבעמ הלעפוה 2020 רבמבונ עצמאב .םויב תורשע המכ לש ףקיהב 2020 רבוטקוא דע ועצבתה

 
  .םייתשביה םירבעמהמ רתיהו ,ןוירוג ןב הפועתה למנ ךרד וסנכנ םכותמ םיעסונ 735,000-כ  108

 הכמסה ףקותמ ג"בתנב תועיבקב לעופ הז גיצנ יכ תרוקיבה תווצל הרסמ תואירבה דרשמ לש יטפשמה ץועייה תכשל  109
 .תואירבה דרשמ ל"כנמ לש
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 0202 רבמצדמו ,ל"וחל ואציש םילארשי רובע )שוטמ תקידב - ןלהל( PCR110 תוקידב עוציבל
 .ל"וחמ םיסנכנה לש תוקידב עוציבל םג השמיש הדבעמה

  2,005 ופשחנ 11.4.20-ל ןוכנ יכ ןיוצ 111תואירבה דרשמ םסרפש 14.4.20-מ יגולוימדיפא חודב
 םילוח וקיבדה הלא םילוחמ קלח יכו ,ל"וחב ףיגנל םיתמואמה םילוחה 10,276-מ )19%-כ(
 לארשיל הסינכה הענמנש םגה יכ ןיוצ דוע .לארשיב הלחמה תוטשפתהל ואיבה ךכבו םיפסונ
 םילוחה רפסמב תיתועמשמ היילע המשרנ" 18.3.20-ב ,ילארשי בשות וא חרזא וניאש ימ לכמ
 לש בר רפסמל ףסונב תאז ,הינטירבבו תפרצב ,ב"הראב הייהש רחאל לארשיל ועיגהש
 ."תורחא תונידממ לארשיל ורזחש םיתמואמ

 לארשיל םיסנכנה רפסמל תיסחי לארשיב הנורוקה ףיגנב םילוחה רפסמ וגצוי ןלהלש םישרתב
 םיסנכנ דודיבל הבוחה הלח םהבש םידעומה ןכו 2020 רבמצד - 2020 ץרמ םישדוחב ג"בתנמ
 :)תוינולמ( םיידועיי םינקתמב ל"וחמ

 ץרמ ןיב ג"בתנב לארשיל םיסנכנה רפסמו לארשיב םילוחה רפסמ :5 םישרת
 2020 רבמצדל

 

 ,תתשרמב ומסרופש הריגההו ןיסולכואה תושר ינותנ בולישב Data.gov תתשרמה רתאמ םינותנ :רוקמה
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב

 
 .הנורוקה ףיגנ ןוחבאל הקידב  110

 .)covid-19( שדחה הנורוק ףיגנ :אשונב םישגד  111
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 ןשומימו תוטלחה תלבק יכילהת - תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 2020 לירפא עצמאמ ,תוינולמב דודיב תבוח העבקנ ןהבש תופוקתה יתש תוגצומ םישרתב
 תליחתמ יכ הלוע םישרתהמ .2020 רבמצד לש ןורחאה עובשבו 2020112 יאמ תליחת דעו

 האולחתה רועיש יבקע ןפואב לדג הבש הפוקת ,2020 רבמצד ףוס תארקל דעו 2020 יאמ
 ,המויסב םילוח 338,000-כל דעו הרומאה הפוקתה תליחתב םילוח 16,000-כמ לארשיב
 101,000-כל דעו הפוקתה תליחתב שדוחל 9,700-כמ ץראל םיסנכנה רפסמב לודיג לח ןכו

 .תוינולמב דודיב תבוח העבקנ אל ,המויסב שדוחל

 םיסנכנב לופיטל עגונב הלשממה לש תוטלחהה תלבק ךילהת תא ןחב הנידמה רקבמ דרשמ
 ןשומימ ןפוא תאו תוטלחהה םושייל 114תיטפשמה תיתשתה תמקה תא הז ללכבו ,113ל"וחמ
 ינשה האולחתה לג ךלהמבו )2020 יאמ דע ץרמ( ונממ האיציבו ןושארה האולחתה לג ךלהמב
 :םיטרפה ןלהל .)2020 רבמבונמ( וירחאלו ישילשהו )2020 רבוטקוא דע ינוי(

  

 
 .)ךשמהב ואר( םיגירח םירקמ טעמל  112

 .השומימבו הילאו לארשימ תיריוואה העונתה תקספהל תוטלחהה תלבק ךילהת תקידבב תקסוע הניא הניחבה  113

-ף"שתה )העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס קוח יפל תוזרכהו ח"שקת םוסרפ  114
 .)ךשמהב הבחרה ואר( ל"וחמ םיבשל עגונב ,2020
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 האולחתה לגב ל"וחמ םיסנכנל עגונב תוטלחה תלבק
 ןושארה
 14 לש דודיב תבוח לוחת 116לארשיל םיסנכנה לע יכ 115תואירבה דרשמ הרוה 2.2.20-מ לחה
 .117םימי

 ןוחטיבה דרשמב המיחל יעצמא חותיפל זכרמ לש םיעוציב רקח תקלחמ שאר חלש 22.3.20-ב
 ותואב םילוחהמ 60%-כ יכ עבקנ ובו ,ל"וחמ םיסנכנל דודיבה תוינידמ םושיי יבגל חותינ ל"למל
 יתועמשמ רעפ םייקש הארנ" יכ ןיוצ ןכ ומכ .ל"וחמ םירזוחמ וקבדנ וא ל"וחמ םירזוח םה דעומ
 לוכי רעפה ונתכרעהל .דודיבל הסינכ לע וחוויד אל ךא ל"וחמ ובשש םישנא יפלא לש
 ףא לע דודיבל הסינכ לע חוויד רסוח .ב ...תויחנהל תויצ רסוח .א םייזכרמ םימרוג ינשמ עובנל
 .)רוקמב השגדהה( "תויחנהל תויצ

 ןיב ,קסעש ,118םירחאו הלשממל ש"מעוי ,םירש תווצ תופתתשהב ןויד זאד ם״הר םייק 23.3.20-ב
 ןיינעב הטלחה תשרדנ יכ זאד ל"למה שאר ןייצ הז ןוידב .ל"וחמ לארשיל םיסנכנב לופיטב ,רתיה
 תרידחל יתוהמ ןוכיס םושמ הב שי לארשיל םתסינכש םירזוח םילארשי לשו םילוע לש םתעגה
 הנורוק תוקידב עצבל זאד הייגרנאה רשו זאד ןוחטיבה רש ועיצה ןוידה ךלהמב .הצרא ףיגנה
 דודיבב וביוחי םיעסונה רתי .תוינולמב דדובל םתוא קרו ,םילוחה תא רתאל ידכ לארשיל םיסנכנל
  .םימי 14 ךשמל יתיב

 דרשמ תדמע תא זאד רוביצה תואירב יתוריש שארו זאד תואירבה דרשמ ל"כנמ וגיצה הז ןוידב
 דודיבל ל"וחמ םיסנכנה לכ תא תונפהל שי היפלו ,זאד ל"למה שאר תכימתל התכזש ,תואירבה
 תילילש האצותש םושמ תוקידב עצבל העצהל תצרחנ תודגנתה ךות םוי 14 ךשמל תוינולמב יופכ
  .ףיגנב קבדנ ןכא קדבנהש תורשפאה תא ןיטולחל תללוש הניא הקידבב

 תויולע ,ל"וחמ םיסנכנה ברקמ םילוחה רועיש :הלאה םינותנה וגצוה אל ןוידבש אצמנ
 יתיבה דודיבה יבח לע הפיכאה תרבגה ןוגכ תוינולמב דודיבל תופולחו תוינולמב דודיבה
 תוינולמב דודיבה תייפכ לש תויטפשמ תויועמשמ וגצוה אל ןכ ומכ .ל"וחמ םיסנכנה לש
 םניאש לארשי ךותבש םידדובמהו םילוחה ןיבו תוינולמב םידדובמה ןיב ןויוושה רסוח לשו

 .םיידועיי םינקתמב דודיבב םיביוחמ

 
 דרשמ ל"כנמ איצוהש 2020-ף"שת )העש תארוה()תונוש תוארוהו תיב דודיב( )שדחה הנורוק ףיגנ( םעה תואירב וצב  115

 .1940 ,םעה תואירב תדוקפ יפל ותוכמס ףקותמ תואירבה

 .לארשיל ותעגהל ומדקש םימיה 14 ךלהמב תרחא הנידמב היה אלו הזע לבח וא ןורמושו הדוהימ עיגהש ימ טעמל  116
 םיבשה לכ לע הלחוהו הבחרוה 10.3.20-בו היסא חרזמ תונידממו ןיסמ םיבשה לע הליחתב הלחוה דודיבה תבוח
 .ל"וחמ

 .םעה תואירב וצב תואירבה דרשמ עבקש םיניחבת יפ לע םימי הרשעל דודיבב הייהשה תא םצמצל ןתינ  117

 ,זאד פ"טבל רשה ,זאד ןוחטיבה רש ,זאד היגרנאה רש ,זאד הלכלכה רש ,זאד רצואה רש רתיה ןיב ופתתשה ןוידב  118
 ל"כפמ מ"מ ,זאד רצואה דרשמ ל"כנמ ,זאד תואירבה דרשמ ל"כנמ ,זאד ל"למה שאר ,זאד םיטפשמה רש מ"מ
 החמומו זאד הסדה יאופרה זכרמה ל"כנמ ,אתוסא תרבח לש םילהנמה תצעומ ר"וי ,ל"כטמרה ןגסו זאד הרטשמה
 .)יקלח ןפואב ןוידב ופתתשה םינורחאה תשולש( ףסונ



 
 

 
 

 

 

|   110   |      

 

 ןשומימו תוטלחה תלבק יכילהת - תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 םיסנכנב לופיטל ןורתפ תופיחדב עיצהל זאד ל"למה שאר תא זאד ם״הר החנה ןוידה םוכיסב
 .זאד תואירבה רש םעו זאד ןוחטיבה רש םע תוצעייתהב לארשיל

 ןייצ אוה ל"וחמ םיסנכנב לופיטה אשונב 26.3.20-ב תוננוגתהל רשה רזוע םייקש 119ןויד םוכיסב
 תונידמהמ םיתחונה םיעסונה יכ םכיסו ןוחטיבה דרשמ תצלמה תא לביק זאד ל"למה שאר יכ
 ,120תועש 48 - 24 ךשמל תוינולמ וא רבעמ תונחתב דודיבל וסנכיי דרפסו ,הילטיא ,תפרצ ,ב"הרא
 רשל זאד תואירבה רש הנפ 29.3.20-ב ,דבב דב .םוי 14-ל םיעסונה דודיבל היחנהה הלטוב יכו

  .םוי 14 לש דודיבל תונולמב ל"וחמ םיסנכנה תא ןכשי ןוחטיבה דרשמ יכ השקבב זאד ןוחטיבה

 תוטשפתה תעינמל םידעצה תרגסמב" יכ 121הלשממה ירש תא זאד ל"למה שאר ןכדע 1.4.20-ב
 לארשיל םיאבה לכ יכ הלשממה שאר החנמ תינכדעה בצמה תנומת רואלו הנורוקה תפגמ
 .)רוקמב השגדהה( "החגשה תחת )ךכל ובסויש םינקתמב וא( תוינולמב דודיבל ורבעוי ,ל"וחמ
 חווטמ לחה ןוחטיבה דרשמ לע תלטומ וז היחנה שומימל תוירחאה" יכ ל"למה שאר החנה דוע
 .ידיימ ןפואב וז המישמ בצקתל םג שרדנ רצואה דרשמ יכו ,)רוקמב השגדהה( "!ידימה ןמזה

 הרוקמ האולחתה לכ טעמכש זאד תואירבה דרשמ ל"כנמ ןייצ ובו הלשממ ןויד םייקתה 2.4.20-ב
 תיביטמרונה תיתשתה הרדסוה הז דעומב .םמיע עגמב ואבש ולאב וא ל"וחמ ורזחש םישנאב
 .תוינולמל ל"וחמ םיסנכנ תיינפהל תורשפאל )ח"שקת(

 דודיבל םוקמב דודיב( )שדחה הנורוק ףיגנ( םוריח תעשל תונקת הלשממה הניקתה ןוידה ףוסב
 סנכנה לכ יכ תועבוקה ,)ל"וחמ םיסנכנה ח"שקת - ןלהל( 2020-ף"שתה ,)הנידמה םעטמ
 לאשתמה תא הפועתה הדשב ענכש ןכ םא אלא ,םוי 14 ךשמל תינולמב דודיבב ביוחי לארשיל
 םאתהב( יתיב דודיב יאנת םייקל ותורשפאב שיש )הריגההו ןיסולכואה תושר( םינפה דרשממ
  .)םיפסונ םינייפאמלו וב תורגש תושפנה רפסמל ,וב םירדחה רפסמל ,םירוגמה םוקמ לש וחטשל

 המשוי לארשיל םיסנכנב לופיטל ידיימ ןורתפ שבגל 23.3.20-מ זאד ם״הר תייחנה יכ אצמנ
 ונתינ וללה םימיה תרשעב יכ ןיוצי .ל"וחמ םיסנכנה ח"שקת םוסרפ תועצמאב 2.4.20-ב
 םיסנכנה תייהש בויחל עגונב תואירבה דרשמו ל"למה ,זאד ם״הר ידי לע תונוש תויחנה
 .תוינולמב דודיבה תבוחל יביטמרונ ןוגיע אצמנש אלב ,םינוש ןמז יקרפב תוינולמב ל"וחמ
 הרדסוה תוינולמל ל"וחמ םיסנכנ תיינפהל תורשפאל תיביטמרונה תיתשתה יכ הלע דוע
 .2.4.20-ב רומאכ

 םינפה דרשמ לש דיקפ יכ םינפה רש ןייצ ל"וחמ םיסנכנה ח"שקת רושיא אשונב הלשממה ןוידב
 אל טעמכש רבד ,םירורב םינוירטירק לע ססובמה לואשת להונ יפ לע ל"וחמ בשה תא לאשתי

 
 םימרוגו הפועתה תודש תושרמ ,הרובחתה דרשממ ,תואירבה דרשממ ,ר"עקפמ ,ל"למהמ םיגיצנ תופתתשהב ןויד  119

 .ןוחטיבה דרשממ

  םיעסונה ללכל שוטמ תמיגד עוציב :הז ךילהת הללכ ל"וחמ םיבשב לופיטה תוינידמ  120
 הייהשה ךלהמב תיבויח האצמנ ולש הנורוקה תקידבש עסונ .תועש 48 - 24-ל דודיבה תוינולממ תחאל םתלבוהו

 .)דודיב תינולממ לידבהל( המלחה תינולמל חלשיי דודיבב

 דרשמו תואירבה דרשמ לש זאד םיל"כנמה ,זאד םינפה רש ,זאד תואירבה רש ,זאד רצואה רש ,זאד ןוחטיבה רש  121
 .זאד ם״הר דרשמ ל"כנמ מ"מו רצואה



 
  
 
  

|    111   | 

 

          2021-א"פשתה | הנורוקה רבשמ םע לארשי תנידמ תודדומתה :דחוימ חוד | הנידמה רקבמ
 

....
ה ינ  |                                      

 לוה
מ

 רבש
נורוקה

רב ה
מ

 ה
לה

וא
ימ

 – ת
ת

לבק יכילה
 ת

ה
לח

וט
ו ת

ימ
ומ

 ןש
  

 עברכ ךשמנ ל"וחמ בשה י"ע תרסמנה תבותכה תומיא ךילהת יכו תעד לוקיש דיקפל ריתומ
 .העש

 יכ ןיוצ ל"וחמ םיסנכנה ח"שקת אשונב הלשממה ןוידל זאד תואירבה רש ןיכהש רבסהה ירבדב
 םיבר ,םלועב ףיגנה לש הריהמה תוטשפתהה חכונל יכ ,הלוע ונתושרב םימייקה םינותנהמ"
 םינותנהמ .ףיגנה לש םיאשנ )םירזוחה ןיבמ םיזוחא תורשעכ( ל"וחמ ]םיסנכנה[ םירזוחהמ
 ,]122[דודיבה יאנת תא ורפה םינורחאה תועובשב ל"וחמ ורזחש םיבר יכ הלוע הכ דע ורבטצהש
 םיינילק םינימסת וחתפי אל ףיגנה יאשנמ םיבר ,ףסונב ...יבטימ ןפואב םהילע ודיפקה אלש וא
 יאנת םייקתהל םיבייח ולא תוקבדה עונמל ידכ .הליהקב םיבר םישנא קיבדהל םילולעו ללכ
 עונמלו הקבדהה תוארשרש ךשמה תא רוצעל תנמ לע .הבר תונדפקב ועצוביש םימלוה דודיב
 עצומ ,ןכ לע .קודה ןפואב דודיבה יאנת לע דיפקהל שי לארשיב תואירבה תכרעמ לש הסירק
 םהל ןיאש ל"וחמ םירזוח והשי םהב )תוינסכאו תונולמ( םיזכורמ דודיב ינקתמ דימעת הנידמה יכ
 .)רוקמב השגדהה( "הליהקב דודיבל םיילמיטפוא םיאנת

 היפלו תואירבה דרשמ לש יטפשמה ץעויה לש תיטפשמ תעד תווח הפרוצ הלא רבסה ירבדל
 ןיבל רוביצה תואירב לע ןגהל יחרכההו ידימה ךרוצה ןיב תונזאמ ...רומאכ תונקתה תוארוה"
  ."קוסיעה שפוחו העונתה שפוח ומכ תויוכז שומימ

 רפסמל עגונב תיזחת הגצוה אל 2.4.20-ב ל"וחמ םיסנכנה ח"שקת רושיאל ןוידב יכ אצמנ
 תויולעה לשו 123ל"וחמ םיסנכנה ח"שקת לש ןפקות ךלהמב לארשיל םיסנכנה לש יופצה
  .ושומיממ תורזגנה

 זאד ףרועו פ"טב ,ר"טול ףגא שארל ל"למב ימינפ ןוידב זאד ל"למה שאר עידוה 4.4.20124-ב
 יכו ,ידועיי דודיב ןקתמב והשי םיסנכנה לש עירכמה םבורש ךכל לועפל החנמ זאד ם״הרש
 זאד ףרועו פ"טב ,ר"טול ףגא שאר עידוה תרחומל ךכ תובקעב .םיגירחל דעוימ יתיבה דודיבה
 יתבב דודיבל ונפוי ל"וחמ םיסנכנה ללכ 5.4.20-מ לחה יכ 125ל"וחמ םיסנכנב םילפטמה םימרוגל
 תאז .ןולמה יתבב תוהשל ולכוי אלש םיגירח טעמל ,האלמ הסופתל דע םוי 14 ךשמל ןולמ
  .הריגההו ןיסולכואה תושר לש לואשתל רשק אללו ,תואירבה דרשמ לש ינטרפ רושיאב

 תוליעפה יכ 126ל"נמב בצמ תכרעה םורופ תא זאד ףרועו פ"טב ,ר"טול ףגא שאר ןכדע 7.4.20-ב
 רזוע לש ןוכדע יפ לע יכו ,ל"וחמ םיסנכנה ח"שקתל םאתהב תעצבתמ ל"וחמ םיסנכנל עגונב
 .תוינולמל םיעיגמ ל"וחמ םיסנכנהמ 15%-כ תוננוגתהל רשה

 דבעידב יכ 2020 רבמצדב תרוקיבה תווצל רסמ םיטפשמה דרשמב הקיקחו ץועיי תקלחמ גיצנ
 דודיבל סנכיהל ל"וחמ בשה םדא לש ותורשפאב שי יכ אדוול םישקתמ הפועתה הדשב םימרוגה

 
 .2.2.20-מ ,2020-ף"שתה ,)העש תארוה( )תונוש תוארוהו תיב דודיב )שדחה הנורוק ףיגנ( םעה תואירב וצ  122

 רש סחייתה ךכל .)םירז 49-ו םילארשי 244( םוי ותואב לארשיל םיסנכנה רפסמ תא ןוידב גיצהש ל"למה גיצנ טעמל  123
 ."העיגמש םישנא לש דואמ הנטק הצובק לע םירבדמ ונחנא" יכ רמאו ןוידב םינפה

 .פ"שתה חספה גח ברע ינפל םימי העברא  124

 .הריגההו ןיסולכואה תושרו הרובחתה דרשמ ,תואירבה דרשמ ,רצואה דרשמ ,ןוחטיבה דרשמ  125

 ויהש םיפוגהמו הלשממ ידרשממ םיגיצנ תופתתשהב ,הרומאה הפוקתב בצמ תכרעה רומאכ המייקתה ל"נמב  126
 .ל"למב םינושה םימרוגה לע ףסונ םיגיצנ 36 ופתתשה הז ןוידב .הנורוקה רבשמ לוהינב םיברועמ
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-ב רסמו ךכל סחייתה זאד ףרועו פ"טב ,ר"טול ףגא שאר םג .ןתנש הרהצהל םאתהב יתיב
 שרדנש םיטרפה לכ תא ררבל תלוכי הפועתה הדשב לאשתמל ןיא יכ תרוקיבה תווצל 24.1.21

 .יתיב דודיבב תוהשל ותורשפאבש לאשתמה תא ענכשל ידכ גיצהל ל"וחמ רזוחה

 תנווכ תא שממל ידכ יכ זאד ףרועו פ"טב ,ר"טול ףגא שאר תא זאד ל"למה שאר החנה 10.4.20-ב
 ח"שקת תועצמאב תאז תושעל שי ,תוינולמב הייהשל ורבעי ל"וחמ םיסנכנה לכש זאד ם״הר
 עצבל ל"וחמ רזוחה לש ותלוכיל עגונב( הפועתה הדשב לואשתה דודיח תועצמאב וא השדח
 דרשמ ל"כנמל זאד ףרועו פ"טב ר"טול ףגא שאר הנפ 10.4.20-ב ,ךכל םאתהב .)יתיב דודיב
 רשקהב ל"וחמ ]םיסנכנ[ םיבשל ןולאשה תא חישקי תואירבה דרשמ"ש השקבב זאד תואירבה
  ."רתוי ינדפק ןוניסו לואשת ךרעמ עצביו יתיב דודיבל תולגוסמה

 ,ומוסרפ דעוממ םימי 10-ל עבקנש ל"וחמ םיסנכנה ח"שקת לש הפקות תעיקפ דעומ תארקל
 שאר ,הלשממל ש"מעויה ,םירש המכ תופתתשהב תינופלט תוצעייתה 11.4.20-ב זאד ם״הר םייק
 ח"שקתב רומאהמ לידבהל יכ הלשממל ש"מעויה ריבסה הז ןוידב .127םיפסונ םיריכבו זאד ל"למה
 ג"בתנמ םישנאה בור תא םיחלוש םויה ,]ל"וחמ םיסנכנה[ םלוכ תא םילאשתמש חוטב אל ינא"
 לעופב הרוקש המ" יכ זאד ם״הר ןייצ הז רשקהב ."תיבב ןורתפ םהל שיש םירמוא םה יכ התיבה
 ."היעבה וז ,המרונל תכפוה ]יתייב דודיבל םישנא תיינפה[ וזה ]הגירחהש[ תוגירחהש אוה

 ןוגכ ,ל"וחמ םיסנכנה דודיב לש דעיה תגשה רופישל םינוש תונויער ולע תוצעייתהה ךלהמב
 םיסנכנה דחא לכ רחא בקעמ עוציבו דודיב תבוח תרפה לע )ח"ש 10,000-כ( דבכ סנק תלטה
 .לארשיל םיסנכנל הדבעמ תוקידב עצבל עצוה ןכ ומכ .לארשי תרטשמ ידי לע לארשיל

 
 אלש ףא ל"וחמ בשש ימ לכ לע תוינולמב דודיב תייפכבש תויתייעבה וז תוצעייתהב התלעוה דוע
  .לארשימ םיתמואמ םילוחל יתיב דודיב הריתמ הנידמהש הדבועה חכונל ,הלוח אוהש חכוה

 ילבקמל זאד ףרועו פ"טב ,ר"טול ףגא שארו תוננוגתהל רשה רזוע וגיצה תוצעייתהה ךלהמב
 .128םויב ח"ש 900 - 850 איה תינולמב םדא לש הייהשה תולע יכ תוטלחהה

 ויפלו ם״הר עבקש דעיה תגשהל ואיבה אל ונקתוהש ל"וחמ םיסנכנה ח"שקת יכ הלוע
 ועיגה ל"וחמ םיסנכנהמ 15%-כ לעופב יכו ,תוינולמב דודיבל ונפוי ל"וחמ םיסנכנה תיברמ
  .129תוינולמב דודיבל

 לכש ךרדה לכ ךרואל ץילמה תואירבה דרשמ יכ ותבוגתב רסמ רבעשל תואירבה דרשמ ל"כנמ
 דוע .םהלש םיעגמה רחא הטילשו בקעמ םע יתלשממ ןקתמב דודיבל וסנכיי ל"וחמ םירזוחה

 
 ,ל"כטמרה ןגס ,זאד הרובחתה רש ,זאד םינפה רש ,זאד ןוחטיבה רש םג ,יקלח וא אלמ ןפואב ,ופתתשה תוצעייתהב  127

 ףרועו פ"טב ,ר"טול ףגא שאר ,תוננוגתהל ןוחטיבה רש רזוע ,זאד רצואה דרשמ ל"כנמ ,זאד תואירבה דרשמ ל"כנמ
 .זאד הלשממה ריכזמו זאד

 תולעו הפועתה למנמ הלבוה ,תינולמה תקוזחת - תופיקע תואצוהו הייהשה ןיגב הרישי תולע תללוכ וז תימוי תולע  128
 .ר"עקפ ילייח תלעפה

 .)םילארשי 2,640 םהב( שיא 3,000-כ ג"בתנ ךרד לארשיל וסנכנ 12.4.20-ל 2.4.20 ןיב יכ ןיוצי  129
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 ןוחטיבה דרשמ לש תלוכיה רסוח לשב רקיעב ,"הלבקתה אל וז הצלמה ,רעצה הברמל" יכ רסמ
 .וז השירדל תונעיהל

 ןוכדע רושיא ךרוצל 12.4.20-ב הלשממה הסנכתה 2.4.20-מ ח"שקתה םושיי תחלצה-יא חכונ
 הגשוה אל םדוקה ח"שקתה תרטמ יכ זאד ל"למה שאר ריבסה ןוידב .ל"וחמ םיסנכנל ח"שקתה
 .תוינולמב חגשומ דודיבל ועיגה ל"וחמ םיבשהמ טועימ קרש םושמ

 ןייצו לארשיל םיסנכנל תוקידב עוציב לש הפולחל זאד תואירבה דרשמ ל"כנמ סחייתה הז ןוידב
 הבורע ןיאו דבלב 70% איה תוקידבה לש קוידה תמרש ןוויכמ םלוכל הקידב עצבל הביס ןיא יכ
 .תרחומל תיבויח האצות לבקי אל םיוסמ םויב תילילש ולש הנורוקה תקידב תאצותש ימש ךכל
 בקע ל"וחמ םיסנכנה לכל תוקידב עצבל ןתינ אלש ונייצב הז אשונ לע ותעד תא ןתנ זאד ם״הר
 .םיכרצה ללכב בשחתהב תוימויה תוקידבה רפסמ לש הלבגמ

 זאד רצואה רש ןייצ ,זאד ףרועו פ"טב ,ר"טול ףגא שאר ידי לע םדוק וגצוהש םינותנהמ הנושב
 אל הז ןוידב .הלילל ח"ש 550-ל 500 ןיב איה תינולמב הלילל םדא לש הייהשה תולע יכ ןוידב
 דודיבל תויועמשמהו תוינולמב דודיבה לש תיביצקתה תולעה לש ללוכה ןותנל תוסחייתה התייה
 תוסחייתה התייה אל ןכ ומכ .םימי 14 ךשמב תוינולמב הייהשל ונפויש ל"וחמ םיסנכנה ללכ
 .דודיבה תבוח תפיכא רופיש לש הפולחל

 ח"שקתה יפ לע .םירשה תולוק בורב 130ח"שקתל ןוקיתה תא הלשממה הרשיא ןוידה םויסב
 ולבקיש ימ טעמל )תינולמ( הנידמה םעטמ דודיב םוקמב והשי ל"וחמ םיסנכנה לכ ,תונקותמה
 תואירבה דרשמ גיצנ רושיאל םאתהבו תודחוימ תוביסנ לשב וא םיירטינמוה םימעטמ ךכמ רוטפ
 רשאל ןקותמה ח"שקתה חסונ יפל םהל רתוהש ר"עקפמ יאבצה דקפמה םע תוצעייתהב
  .יתיב דודיב ל"וחמ םיסנכנל

-ו ,םיעסונ 5,061 ג"בתנל ועיגה 2020 לירפאב יכ הלוע תואירבה דרשמ ט"לשמ ינותנמ יכ ןיוצי
 .תוינולמב דודיבב והש םהמ )48%-כ( 2,445

 םוימ ח"שקתה םושיי תחלצה-יא חכונ 12.4.20-ב ל"וחמ םיסנכנה ח"שקת ןוכדע יכ הלע
 תבוח םושיי רופישל תורחא תופולחבו תללוכה תולעה תיגוסב ןויד אלל השענ ,2.4.20

 .דודיבה

 תייגוסב תובר םימעפ ןד ל"למה יכ תרוקיבה תווצל זאד ר"עקפ דקפמ 15.6.20-ב רסמ הז ןיינעב
  .תיפוסו הדיחא תוינידמ השבוג רשא דע הניינעב תורתוס תוטלחה לביקו ל"וחמ םיסנכנב לופיטה

 ינשה האולחתה לג תארקל תוטלחה תלבק
 םתרגסמבו ,ל"וחמ םיסנכנה ח"שקתל םינוקית העבש ומסרופ 2020 ינוי דע לירפא םישדוחב
 האולחת לג אובימ ששחה םע דדומתהל ןויסינב םינתשמ ןמז יקרפל ח"שקתה ףקות ךראוה
  .ל"וחמ םיסנכנה לש םדודיב ידי לע תאז ,שדח

 
 .22.4.20 דע תופקת ויהי ח"שקתה יכ עבקנ  130
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 ןשומימו תוטלחה תלבק יכילהת - תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 ולופיטב תוננוגתהל רשה רזוע תדובע תא הווילש ,ןוחטיבה דרשמל ש"מעויה ןגס הנפ 26.4.20-ב
 לע ל"וחמ םיסנכנל תוקידבה תוינידמ תא ןוחבל השקבב ל"למה שאר ןגס לא ,ל"וחמ םיסנכנב
 .םרדסל הפועתה יווק תרזחה תורשפאל יפצהו לארשיב תוקידבה ףקיהב תרכינה הלדגהה עקר
 דבב דבו ל"וחמ םיסנכנה לכל שוטמ תקידב )א( :תופולח יתש ש"מעויה ןגס עיצה וז היינפב
 םיקדבנה תיינפה ןכו ,הקידבה תאצות תלבק דע תועש 72 דע לש הפוקתל תינולמב דודיב
 )ב( .םילוח תינולמב דודיבל םיתמואמה םילוחה תיינפהו יתיב דודיבל תילילש האצות ולביקש
 תקידב לש תילילש האצות לע דיעמה אצומה ץראמ ימשר ךמסמ וא תואירב תרהצה תגצה
 .יתיב דודיבל ל"וחמ בשה תחילשו הנורוק

 תא בייחל ךמסומה םרוג היה אל יכ תרוקיבה תווצל תואירבה דרשמ ש"מעוי רסמ 8.2.21-ב
 ל"וחמ םיסנכנה ינפל ביצהל תיטפשמ העינמ התייה אל יכו ,PCR תקידב עצבל ל"וחמ םיסנכנה
 2020 רבמצד ףוסב הרקש יפכ ,תינולמב דודיב ןיבו PCR תקידב עוציב ןיב רוחבל היצפואה תא
 רבשמה תליחתמ תואירבה דרשמ תדמע יכ תואירבה דרשמל ש"מעויה ןייצ דוע .)ךשמהב ואר(
 היה ,וזמ הרתי .וחקלנ ןה ובש דעומל תונוכנ ןתויהב ,תלבגומ תוקידבה לש קוידה תדימש התייה
 בייחתמש יתיבה דודיבה תא רפהל ל"וחמ םיסנכנה תא דדועת הקידבב תילילש האצותש ששח
 .תילילש האצות הקידבב הלבקתה םא םג

 תוינידמל ףגאה שאר תושארב ןויד 1.5.20-ב ל"למה םייק ןוחטיבה דרשמ תיינפ תובקעב
 ףקיהב לודיגה חכונ ל"וחמ םיסנכנה דודיב תוינידמ יונישל תוכרעיה תניחבל ל"למב תינוחטיב
 ךדיאמ תוינולמב דודיבב וביוחש םיעסונה דצמ ןוצר תועיבש רסוחו אסיג דחמ ל"וחמ םיסנכנה
 איה ךא ,ןולמב דודיבל היואר הפולח אוצמל שי יכ תואירבה דרשמ יגיצנ ורסמ הז ןוידב .אסיג
 תפיכא יכ םיטפשמה דרשמ יגיצנ וריהבה ןוידב .העיתרמו תרבגומ הפיכאב הוולמ תויהל תביוחמ
 גיצה לארשי תרטשמב םיעצבמ ח"מר .לארשי תרטשמ ידי לע קרו ךא עצבתהל הלוכי דודיבה
 יכו "תואירבה דרשמ לש המישמ וניה םידדובמה לע חוקיפ" היפלו הרטשמה תדמע תא
 הרקמ לכבו םתיבב םידדובמה לע חוקיפה תא קדהל תנמ לע םיקפסמ םיבאשמ ןיא הרטשמל"
 עצובמ תויהל ךירצ חוקיפה" יכ םיטפשמה דרשמ גיצנ רסמ וז הנעט דגנכ ."]ה[ודיקפתמ ונניא הז

 ידרשמ לש םיחקפ תועצמאב םג הפיכא עצבל תורשפא תמייק תאז םע .לארשי תרטשמ ידי לע
 ."םירחא הלשממ

 אשונ תא שדחמ ןוחבל 26.4.20-מ ןוחטיבה דרשמ תועצהל תוסחייתה התיה אל ןוידה םוכיסב
 תפיכאל תיביטקפאו תיתועמשמ תינכות ןיכהל פ"טבל דרשמל היחנהב םכוס ןוידהו ,תוקידבה
 .ל"וחמ םיסנכנה לע יתיבה דודיבה תבוח

 לכ תא זאד ל"למה שארל חלשש בתכמב ל"למב תינוחטיב תוינידמל ףגאה שאר טריפ 3.5.20-ב
 דעו )םינוכרד תרקבו לואשת( הפועתה הדשב םתטילק בלשמ ל"וחמ םיסנכנב לופיטה יבלש
 .יתיב דודיבב םתוהש לע הרקב עצבל לארשי תרטשמ לע ובש ןפואה תאו ,םתיבל םתעסה בלש
 .ל"וחמ םיסנכנל הדבעמ תוקידב עוציבב ףגאה שאר ןד אל רומאה ובתכמב

 אשונב ,זאד ר"עקפ דקפמ לש בתכמ ףוריצב תוננוגתהל רשה רזועל ל"כטמרה ןגס הנפ 3.5.20-ב
 הקוצמ ינמיסב היילע תרכינ" יכ עבקנ ובו ,דודיב תוינולמב ל"וחמ םיסנכנה םיחרזא תייהש
 אוה ותיינפב .)רוקמב השגדהה( "]תוינולמב םיהושה לש[ שפנה תואירבב םירושקה םיבר
 הבושת לביקש ימ לכ תא דודיבל סינכהלו הצרא סנכנה לכל שוטמ תקידב עוציב לוקשל עיצה
 תונפהלו תינולמב הייהש לש םימי השימח רחאל וז הקידב עצבל ןיפולחל וא ףיגנל תיבויח
  .תילילש היהת ותקידב תאצותש ימ לכ תא יתיב דודיבל
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 דרשמ ,ל"למה ףותישב עובשכ הז יביסנטניא לופיטב אצמנ אשונהש בישה תוננוגתהל רשה רזוע
 רש תדמע הגצוה ל"למב ןוידב יכו ,פ"טבל דרשמהו רצואה דרשמ ,םיטפשמה דרשמ ,תואירבה
 םיבשה תחילש היהת לדחמה תרירבש ךכ ח"שקתה ןוכדע" הרקיעש זאד ןוחטיבה
 תרטשמ תלבוהב יביטקפא הפיכא ןונגנמ תיינב ךות יתיב דודיבל ל"וחמ ]םיסנכנה[
 .)רוקמב השגדהה( "לארשי

 פ"טבל דרשמה ויפלו זאד פ"טבל רשה םע ולש החיש םוכיס זאד ל"למה שאר 131חלש 4.5.20-ב
 ןויד םייקי רשה יכו ,יתיב דודיב רשפאל טלחוי םא ,ל"וחמ םיסנכנה לע דודיבה תא ףוכאל ןוכנ
 ןייצו הז ןיינעב ל"למב ריכבה םורופה תא זאד ל"למה שאר ןכדע תרחומל .אשונה תרדסה םשל
 רתוול לכונ זא ,יתיב דודיבב ]םיסנכנה[ םירזוחה לש תיביטקפא הפיכא חיטבהל לכונו הדימב" יכ
  .")םיבאשמ ךוסחלו( תוינולמל הרבעה לע

 אלממ ןייצ 5.5.20-ב ל"וחמ םירזוח דודיבל תופולח תניחב אשונב זאד פ"טבל רשה םייקש ןוידב
 תוירחאה ימוחת תא ןוחבלו המידקמ הדובע עצבל שרדנ היה" יכ זאד הרטשמה ל"כפמ םוקמ
 תלוכיו תופסונ תומישמו םילבגומ םירוזאב לופיט ,עויסו הפיכאל תוירחא שי הרטשמל .ףוג לכ לש
 ."המיאתמ תינכת הנבנ םיחקפה כ"דס תא לבקנש רחאל ...תמצמטצמ כ"דס תלעפה

 םסרופ תוינולמב דודיבל ל"וחמ םיסנכנה לכ תיינפהבש תויתייעבה יוהיזו םירומאה םינוידה חכונ
 גיצנ לש תעדה לוקיש בחרוה ובו 133ל"וחמ םיסנכנה ח"שקתל 3 ןוקית 7.5.20-ב 132תומושרב
 אלו יתיב דודיבל סנכיהל ל"וחמ םיסנכנל רשאל ול רשפאמה ןפואב ג"בתנב תואירבה דרשמ
 .הנידמה םעטמ םינקתמב

 לע תולחה תולקהה ובחרוה ובו 4134 ןוקית 11.5.20-ב םסרופ 3 ןוקית לש ופקות גפש רחאל
 הרובחתב שמתשהלמ ענמיהל ל"וחמ בשה לעש ח"שקתב עבקנ ןכ ומכ .ל"וחמ םיסנכנה
 לע ל"וחמ םיסנכנה לש חוויד תבוח םג הפסונו יתיבה דודיבל וכרדב )תוינומ טעמל( תירוביצ
 לש הפיכאה ךרעמ רובגת לע טלחוה הז ןוקיתב ,ךכ לע ףסונ .135דודיבב םתוהשו םתסינכ
 וכמסוהו ל"וחמ םיסנכנה ידי לע דודיבה תויחנה םויק אשונב בקעמלו הרקבל לארשי תרטשמ
 .ךכ ךרוצל לארשי תרטשמל עייסל םינושה הלשממה ידרשממ םיחקפ

 םינותנה חכונ" ןיוצ זאד פ"טבל רשהו זאד תואירבה רש םימותח וילעש 4 ןוקיתל רבסה ירבדב
 ...ךשמהב םילוח/םיאשנכ םינחבואמ םיאצמנ םירזוחהמ 1%-כ םהיפל ,םויכ ונינפב םידמועה
 שרדיי ןיידע תאז םע .םירזוחל הנידמה םעטמ דודיבל םוקמ רבדב תוארוהה תא לקהל עצומ
 ךותמו ,לארשיל שדח האולחת לג תאבהמ רבגומה ששחה חכונל ,םירזוחה לע רתוי קודה חוקיפ
 ןוגכ ,םייניב תוריצע אלל ,דודיבל תורישי רובעל ל"וחמ ורזחש ימל שיש םידחוימה םיישקה תנבה
 דודיבל םוקמב דודיבל תוארוהה תלקה דצל ,ןכל ...המודכו תודייטצה ,החפשמ ירוקיב םשל
 ,דודיבה תוארוה םויק לעו ,דודיבל םיאתמ םוקמ תחכוה לע הדפקהב ךרוצ שי הנידמה םעטמ
 ."הקבדהל ,ירקיע ףאו ,יתועמשמ רוקמ וויה ל"וחמ םירזוח וב םדוקה בצמל רוזחל אלש תנמ לע

 
 לש םתעידיל ןכו זאד הלשממה ריכזמלו זאד רצואה רשל ,זאד תואירבה רשל ,זאד ןוחטיבה רשל ,זאד פ"טבל רשל  131

 .תוננוגתהל ןוחטיבה רש רזועו הלשממל ש"מעויה

 .7.5.20-מ 8539 תונקת ץבוק  132

 .10.5.20-ל עבקנ ח"שקתה ףקות  133

 .11.5.20-מ 8549 תונקת ץבוק  134

 .יתיב דודיב וצב ןכל םדוק ונגוע וללה תולבגהה  135
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 ןשומימו תוטלחה תלבק יכילהת - תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 בחרותו ראשית ]ג"בתנב תואירבה דרשמ גיצנ[ להנמל"ש עצומ יכ ןוקיתל רבסהה ירבדב ןיוצ דוע
 בקע וא םיירטינמוה םימעטמ ...רחא דודיב םוקמב תוהשל רזוח לש השקב רשאל תוכמסה
  ."תקדצומ איהש אצמ להנמהש תרחא הביסמ וא תוישיא תוביסנ

-בו 2.6.20-ב ,20.5.20-ב הלשממה לש רושיא רחאל ומסרופ ח"שקתה לש רצקה םפקות חכונ
 םהבו )המאתהב 7138-ו 6137 ,5136 'סמ םינוקית( ל"וחמ םיסנכנ ח"שקתל םיפסונ םינוקית 5.6.201

 תובייחתה לע םותחל ביוחמ ל"וחמ בשה יכ הלא םינוקיתב עבקנ ןכו ,ח"שקתה לש ןפקות ךראוה
  .יתיב דודיבב הייהש לע חווידה תבוח תא םייקיו תירוביצ הרובחתב שמתשי אל אוה היפלו

 םוקמב דודיב()שדחה הנורוקה ףיגנ( םוריח תעש תונקת לש ןפקות תכראהלו ןוקיתל קוחב
 לופיטה :םיפסונ םיאשונ ונודינ 2.7.20-ב םסרופש ,2020-ף"שתה ,)הנידמה םעטמ דודיבל
 םעטמ דודיבה ינקתמב םיהושל קפסל ךרוצהו תולבגומ םע םישנאו םיניטק םהש ל"וחמ םיסנכנב
 קוחב עבקנ דוע .םיילאיצוסו םייאופר םיתורישו תופורת ןכו ןויקינ ירצומ ,ירטו יתוכיא ןוזמ הנידמה
 ןיבו דודיבב םיהושה ןיב רשקל יארחא היהיש הנידמה םעטמ גיצנ הנומי יכ הנושארל רומאה
 .םימרוג םתואל דודיבב םיהושה ןיב םאתל ןכו ,םהיתונולתב לופיט םשל םייטנוולרה םימרוגה
 ולוחי אל יזאו תוינולמב םייונפ תומוקמ ןיא יכ עידוהל תורשפא שי להנמל יכ הנושארל עבקנ דוע
 .תוינולמב ל"וחמ םיבשה דודיבל עגונב תונקתה

 לארשי תרטשמ יכ תרוקיבה תווצל זאד ףרועו פ"טב ,ר"טול ףגא שאר 24.1.21-ב רסמ הז רשקהב
 רסמ תואירבה דרשמ לש ט"לשמב הפועת לולכמ שאר .דודיבה תויחנה תא תוליעיב הפכא אל
 תרבוע יתיב דודיבב תוהשל םהל רתוהש לארשיל םיסנכנה תמישר יכ תרוקיבה תווצל 14.2.21-ב
  .לארשי תרטשמל ןווקמ ןפואב

 תומישמ תא תפדעתמה תכרעמ הלהינ הפיכאה תלהנימ יכ התבוגתב הרסמ לארשי תרטשמ
 ורדגוה דודיבה יבחב לופיטל תופידעה ירדס רשאכ ,ועבקנש םירטמרפל םאתהב חוקיפה
 .םירטושה ידיבשו הרטשמה לש תובשחוממה תוכרעמב

 הפועתה הדשב תואירבה דרשמ יגיצנ לש תעדה לוקיש בחרוהש רחאל םג יכ אצמנ
 םיסנכנה לע יתיבה דודיבה תבוח לש הפיכאה ,יתיב דודיבל ל"וחמ םיסנכנ תיינפהל
 ח"שקתב ועצובש םינשנו םירזוחה םינוקיתה .הפרות תדוקנ תויהל הכישמה ל"וחמ
 חסונ םסרפתה 2020 ילויב .אשונב תויחנהה םושייב םיישק לע םידיעמ ל"וחמ םיסנכנה
 לעו אסיג דחמ יתיבה דדובמה לע תולטומה תובוחל םיעגונה םינוש םיטביה םילשהש
 האולחתה תלדגהל הנכסה תא תיחפהל דחא דצמ רשפאל ידכ ,אסיג ךדיאמ הנידמה
  .הנידמה םעטמש םינקתמב םיהושה םידדובמה תויוכזל רתוי בוט הנעמ תתל רחא דצמו

 הביס ןיא תוקידבה לש קוידה תמר חכונ היפלו הדמעב קיזחה תואירבה דרשמ יכ הלע דוע
 דקימ 2020 רבמצד דע ןכ לע רשאו ,לארשיל םיסנכנה םיעסונה לכ לש הקידב עצבל
 .תוינולמל םיסנכנה םיעסונה תיינפהב ויתוצלמה תא תואירבה דרשמ

 
 .20.5.20-מ 8567 תונקת ץבוק  136

 .2.6.20-מ 8582 תונקת ץבוק  137

 .15.6.20-מ 8599 תונקת ץבוק  138
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 )הרובחתה דרשמ תבוגת - ןלהל( תרוקיבה תטויט לע ותבוגתב הרובחתה דרשמ רסמ 2021 ינויב
 ל"וחמ םיסנכנה תא בייחל תורשפאה תא ןוחבל תנמ לע תואירבה דרשמל הנפ 2020 לירפאב יכ
 תונשל שקיבו הנורוקה רוטקיורפל הנפ 2020 ילויבו ,סוטמל היילעה ינפל הנורוק תקידב עוציבב
 רסמ דוע .וליעוה אל הלא ויתוינפ ,וירבדל .ל"וחמ םיסנכנל תוקידב עצבל אלש ותוינידמ תא
 "אובי"מ ששחה םע תודדומתהל םייתריצי תונורתפ םדקל הפגמה תליחתמ רתח אוה יכ דרשמה
 .2020 טסוגואב ג"בתנב הדבעמ תמקהו תוקידב ךרעמ םודיק תאז ללכבו הצרא ףיגנה

 עגונב תואירבה דרשמ תדמע תא ונחב אל הנורוקה טניבק וא הלשממה יכ אצמנ ןכ ומכ
 םימי 14 לש הייהשל תופסונ תופולח תניחבל וא ל"וחמ םיסנכנל תוקידב בולישל
 השק היהי ל"וחמ םיסנכנה לע רתוי םיקודה חוקיפו הרקב אללש הנבהה ףא לע ,תוינולמב
 הבחרה ואר( לארשיל שדח האולחת לגל םורגיש הנורוק לש )ןז( טנאירו לש "אובי" עונמל
 .)ךשמהב

 וירחאלו ישילשה האולחתה לג תארקל תוטלחה תלבק
 ,)העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס קוח קקוח 23.7.20-ב
 תעד תווח ךמס לע ,הלשממה תיאשר 139קוחה יפ לע .)קוחה - ןלהל( 2020-ף"שתה
 תונידממ וא הנידממ םיסנכנ וא דודיבב םיבייח םהש ל"וחמ םיסנכנ יכ זירכהל ,תיגולוימדיפא
 יכו ,לארשיל םילוח תעגהל רבגומ ןוכיס שי יכ הענכוש םא תוינולמב דודיבב והשי תומיוסמ
 .הנידמב האולחתה רועיש תלדגהל איבהל הלולע לארשיל םתסינכ

 דמועה רחא םוקמב וא ,ותיבב דודיבב ההשי 142דודיבב בייחה 141ל"וחמ רזוח יכ עבקנ 140קוחב
 :הלאה תולועפה תא עציבש דבלבו ,ותושרל

 .ותושרל דמועה דודיבה םוקמ לע םיטרפ רסמ ךמסומ גיצנ לומ רוריבב 

 .םעה תואירב תדוקפ יפל חווידה תבוח תא םייק יכ הז גיצנל הארה 

  .תירוביצ הרובחתב אלש דודיבה םוקמל עיגהל תובייחתה לע גיצנה ינפל םתח 

 םעטמ דודיב םוקמב תוהשל ל"וחמ רזוחל תורוהל יאשר ךמסומה גיצנה יכ דוע עבקנ 143קוחב
 ,יאשר תואירבה דרשמ גיצנ יכו ,תורומאה תושירדה תחא תא םייק אל אוה םא )תינולמב( הנידמה
 םוקמב הייהש רבדב תינולמב תוהשל ול ורוהש ל"וחמ רזוח לש השקב רשאל ,144קוחל םאתהב

 
 .)17.8.20 ,ף"שתה באב ז"כ ,2842 םיקוח רפס( 17.8.20 םוימ ןוקיתב ,ג22 ףיעס  139

 .)א(ב22 ףיעס  140

 לארשיל עיגהש הלוע תרשאב קיזחמ וא לארשיב עבק תבישיל ןוישיר לעב ,ילארשי חרזא ,קוחל א22 ףיעס יפל  141
 םינורחאה םימיה 14 ךלהמב תרחא הנידמב היה אלו הזע לבחמ וא ןורמושהו הדוהימ עיגהש ימ טעמל ,הל הצוחמ
 .לארשיל ותעגה ינפלש

 .)הנורוקה ףיגנל יבויח יתדבעמ אצממ םע םדא( הלוח םג תויהל יושע דודיבב בחה רזוח יכ ןיוצי  142

 .)ב(ב22 ףיעס  143

 .דועו םיירטינמוה םימעטמ ,"עבקיש םיאנתב" בתכנ ו22 ףיעסב .)ג(ב22 ףיעס ,ו22 ףיעס ,)ד(ג22 ףיעס  144
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 תוישיא תוביסנ בקע ,םיירטינמוה וא םייתואירב םימעטמ ,םיאלמ אל דודיב יאנתב וא רחא דודיב
 .)םיגירח תדעו - ןלהל( 145תורחא תודחוימ תוביסנב וא

 זאד רוביצה תואירב יתוריש שאר הניכהש )תעדה תווח - ןלהל( 146תיגולוימדיפא תעד תווחמ
 ןלהל( 1157/21147 ץ"גבבו 1107/21 ץ"גבב הריתע לע הנידמה תבוגתל הפרוצו תואירבה דרשמב
 תובישח לעב טנאירו הינטירבב הלגתה 2020 רבמטפס עצמאמ יכ הלע )הנידמה תבוגת -

 םאתהב .הייסולכואב ףיגנה לש הברהב הריהמ תוטשפתהל הארנכ םרוגה תינילקה הניחבהמ
 דע 30%-ב ינלטק אוה תוכרעהה יפלו ,םירכומה םינזהמ רתוי קבדימ הז טנאירו ,תעדה תווחל

 רבמצד עצמאב לארשיב הנושארל הלגתה הז טנאירו .ץראב םייק היהש טנאירווהמ רתוי 70%
 תעדה תווחב ןיוצ דוע .הז ןזב וקבדנ םישדחה םיתמואמה םילוחהמ 85%-כש איה החנההו ,2020

 םרג אוה יכו ,"ירוקמה ילארשיה" טנאירווה רשאמ םיריעצל רתוי ןכוסמ הז טנאירו עודיה לככ יכ
 .יטירקו השק בצמב תוזפשואמה תורהה םישנה לש ןרפסמ תלדגהל

 הלגתה 2020 רבמצד לש םינושארה םייעובשב יכ זאד רוביצה תואירב יתוריש שאר הנייצ דוע
 לע עיפשי אוהש ססבתמו ךלוהה ששח שיו ,"ילגנאה ןזה" ומכ קבדימש טנאירו הקירפא םורדב
 ,תונידמ 40-כל טשפתה הז ןז .20.12.20-ב לארשיב םתקולחב לחוה רבכש םינוסיחה תוליעי
 148םיפסונ םיטנאירו םימייק ךכ לע ףסונ .וב וקבדנש םילוח 238 ,2117.2.-ל ןוכנ ,ולגתה לארשיבו

 .תינילקה הניחבהמ םתובישח תדימ תניחבל תוקידבה ומלשוה םרטש

 לולעה טנאירו לש לארשיל הסינכ" יכ תעדה תווחב העבק זאד רוביצה תואירב יתוריש שאר
 ונממ האולחתבו ףיגנה תוטשפתהב הרמחהל יתועמשמ ששח תרצוי ןוסיחל תודימעל םורגל
 תרזוח הקבדהב םייאל לולע הזכ טנאירווש ןכתיי .התמילבל ירקיעה קשנה תלילשו ,לארשיב
 ,רוביצה תואירבל תישממ הנכסו התומתבו האולחתב היילעל תישממ הנכס יהוז .םימילחמ ברקב
 .)רוקמב השגדהה( "התוא םולבל תנמ לע םיריהמ םידעצב טוקנל שיש

 תוטשפתה תריצעל ואיבה אל הלא םינותנ חכונ וטקננש םידעצה יכ הלע תרוקיבב
 דע האולחתה תרבגהל ,תואירבה דרשמ תוכרעה יפל ,איבה רבדהו ,ילגנאה טנאירווה
 יכ הלע דוע .ץראב םינסחתמה רפסמב לודיגה ףא לע 2021 ראוניב ישילש רגס תלטהל
 דודיבה לע הרקבה לש רופישל םידעצ וללכנ אל עצבל טלחוהש תולועפה תרגסמב
 :םיטרפה ןלהל .וניינעב הפיכאה לשו יתיבה

 התוכמס ףקותמ הנורוקה טניבק תועצמאב הלשממה לש 149תוזרכה ומסרופ 20.12.20-מ לחה
  .התוא הלטיב וא התמדוק לע תויחנה הפיסוה הזרכה לכ יכ ןיוצי .רומאכ ,קוחל ג22 ףיעס יפל

 
 .סופורטופא ול הנומש םדא לש וא תולבגומ םע םדא לש ,ןיטק לש וניינעב השקב הז ללכב  145

 .18.2.21-מ תעד תווח  146

 הלשממה שאר 'נ רחש לט ד"וע ,1157/21 ץ"גב ;םירחאו הלשממה שאר 'נ םירחאו שמש ןרוא ,1107/21 ץ"גב  147
 .קוחה ףקותמ לארשימ האיציהו הסינכה תלבגה לוטיבב תוקסוע תוריתעה .םירחאו

 השימח וב וקבדנ תעדה תווח םוסרפ דעומ דע יכ אצמנש סל'גנא סול טנאירו ,לארשיב הלגתה םרטש ליזרב טנאירו  148
 .לארשיב שיא

 וא דודיבב םיבייח םהש ל"וחמ םירזוח יכ זירכהל ,תיגולוימדיפא תעד תווח ךמס לע הלשממה תיאשר קוחה יפ לע  149
  .תוינולמב דודיבב והשי תומיוסמ תונידממ וא הנידממ םירזוח
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 .ולבקתהש תוזרכהה זוכיר ןלהל

 הנורוקה טניבק תועצמאב הלשממה לש תוזרכהה ירקיע :7 חול

 ךיראת
 הזרכהה רפסמ
 תורעה הזרכהה ירקיע ןוקיתה וא

 הקירפא םורדמו קרמנדמ ,הינטירבמ םיסנכנה 1 הזרכה 20.12.20
 ל"וחמ םיסנכנה ראש .תוינולמב דודיבב וביוחי
 ,קוחה תויחנה יפ לע יתיב דודיבב תוהשל ולכוי

 .רומאכ

 

 תוהשל םלועה תונידמ לכמ ל"וחמ רזוחה לכ לע 2 הזרכה  22.12.20
 רוסחמ שי ןכ םא אלא ,תוינולמב דודיבב
 לע עידוה להנמהו תוינולמב הייהש תומוקמב
 יתיב דודיבב תוהשל לכוי ןהמ רזוחהש תונידמ
 .הקידבל ףופכב

 תא הפילחה וז הזרכה
 .התמדוק

 תוהשל םלועה תונידמ לכמ ל"וחמ רזוחה לכ לע  3 הזרכה 29.12.20
 PCR תקידב עצבי ןכ םא אלא תוינולמב דודיבב
 עצבל בייחתי םא ,ותעגה םע הפועתה הדשב
 הצרא ותרזחל יעישתה םויב תפסונ הקידב
 דודיב םייקל תלוכיה ול שיו וז תובייחתהב דומעיו

 .יתיב

 תא הפילחה וז הזרכה
 .התמדוק

 תונידממ םיסנכנה קר 3 הזרכהב רומאה ףא לע 4 הזרכה 7.1.21
 הנאוסטוב ,היבמז ,הקירפא םורד ומכ תונכוסמ
 תורשפא אלל( תינולמב דודיבב והשי וטוסלו

 תקידב תועצמאב יתיב דודיבב הז דודיב רימהל
PCR(. 

 לע הפסונ וז הזרכה
 .התמדוק

 תכראהו ןוקית 18.1.21
 לש ףקותה
 4 הזרכה

 הנאוסטוב תונידמש ןפואב הנקות הזרכהה
 ,תונכוסמה תונידמה תמישרמ ורסוה וטוסלו
 לכו ,הילא ופסונ תויורימאה דוחיאו ליזרב תונידמו

 .תינולמב דודיבב וביוח ןהמ ץראל םיסנכנה

 לע הפסונ וז הזרכה
 .התמדוק

 תכראהו ןוקית 27.1.21
 4 הזרכה

 לע הפסונ וז הזרכה .לגוטרופ הפסונ תונכוסמה תונידמה תמישרל
 .התמדוק

 דודיבב םיביוחמ םלועב תונידמה ללכמ םיסנכנה  5 הזרכה 31.1.21
 יתיב דודיבב הריחבל תורשפא אלל תוינולמב
 ףקות .רומאכ ,תוקידב יתש עוציבל ףופכב
 ךראוה אלשמו ,תוצחב 22.2.21-ל עבקנ וז הזרכה
 םג( תוינולמב םיהושה ללכל רשפאתה הפקות
 14 לש דודיבה תפוקת תא ומילשה םרט םא
 דודיבל רובעל ל"וחמ םיסנכנה ללכלו )םימי

 .יתיב

 תא הפילחה וז הזרכה
 .התמדוק
 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב תוזרכהה יכמסמ יפ לע
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 ןשומימו תוטלחה תלבק יכילהת - תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 הלשממה הרשיא לארשיל םינושה םיטנאירווה תסינכל ששחה חכונ יכ הלוע הלא םינותנמ
 לש דודיבה תושירדב 150םייונישל המרג ךכבו ,תוזרכהב םייוניש העבש יצחו שדוחכ לש הפוקתב
 תוססובמה תוכרעהו הטמ תדובע בייח רושיא לכ יכ ןיוצי .קוחב ועבקנש יפכ ל"וחמ םיסנכנה
 .הלשממה תטלחהל הנכהכ תויעוצקמ תעד תווח לע

 וא ח"שקת תנכה ךילהת יכ תרוקיבה תווצל תואירבה דרשמ ש"מעוי 8.2.21-ב רסמ הז רשקהב
 לש הנכה ללוכ ךילהתה .רצק ןמז קרפב תיביסנטניא תוליעפ בייחמו ךשוממו בכרומ אוה הזרכה
 םימרוגהו םידרשמה ללכ ברקב תעדה תווח לש עצומה חסונה תצפהו תיגולוימדיפא תעד תווח
 .הלשממה רושיאל יפוס חסונ תרבעה ינפל הז חסונ לע םתבוגת תלבק ךרוצל רבדב םיעגונה

 תוהשל ול ורוהש ל"וחמ רזוח לש השקב רשאל םא עובקל תכמסומ םיגירח תדעו ,רומאכ
 וא םייתואירב םימעטמ ,םיאלמ אל דודיב יאנתב וא רחא דודיב םוקמב הייהש רבדב תינולמב
  .תורחא תודחוימ תוביסנב וא תוישיא תוביסנ בקע ,םיירטינמוה

  הרשיא םיגירחה תדעו יכ תרוקיבה תווצל תוננוגתהל רשה רזוע הז רשקהב רסמ 28.12.20-ב
 .םתושרל דמועה רחא םוקמב וא םתיבב יפולח דודיב םייקל לארשיל םיסנכנהמ 60%-כל
 תלבגה לוטיב היה ןניינעש תוריתע ,1157/21 ץ"גבבו 1107/21 ץ"גבב תוריתע לע הנידמה תבוגתב
-ל 2.2.21-ןיב יכ הנידמה תוטילקרפ הנייצ ,קוחה ףקותמ הנממ האיציהו לארשיל הסינכה

 םימילחמ וא םינסוחמ ויה םהמ 897 ,םיעסונ 3,959 לארשיל וסנכנ הכלהמבש הפוקת ,13.2.21
 1,091 קרו יתיב דודיבל וחלשנ )64%-כ( 1,971 )םיעסונ 3,062( םירתונהמו ,דודיבב וביוח אל ןכלו
 .תוינולמב דודיבל ועיגה דודיבה יבח ןיבמ )36%-כ(

 ללכמ יתיב דודיבל ונפוהש ג"בתנמ 151לארשיל םיסנכנה רפסמ תא קדב הנידמה רקבמ דרשמ
 םיסנכנה ללכמ 96%-כ יכ אצמו 2021 ראורבפ - 2020 לירפא םישדוחב לארשיל םיסנכנה
 :ןלהלש חולב ראותמכ ,הצרא םתסינכ רחאל יתיב דודיבל ונפוה וז הפוקתב לארשיל

  ,ג"בתנב םיסנכנה ללכמ יתיב דודיבל ונפוהש םיעסונה רועיש :8 חול
 2021 ראורבפ - 2020 לירפא

 שדוחה
 םיעסונה רפסמ
 ג"בתנב םיסנכנה

 ונפוהש םיעסונה ללכ
 יתיב דודיבל

 םיעסונה רועיש
 יתיב דודיבל ונפוהש

 48.3% 2,445 5,061 2020 לירפא

 76.0% 7,345 9,667 2020 יאמ

 90.8% 18,014 19,839 2020 ינוי

 93.5% 23,315 24,936 2020 ילוי

 
 ללכבו קוחל 12 ףיעסו 4 ףיעסל םאתהב הילא הסינכו לארשימ האיצי תלבגה תונקת הלשממה הרשיא ךכל ףסונב  150

 האיציה תלבגה )העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס תונקת תא 7.2.21-ב הז
 .2021-א"פשתה )הילא הסינכהו לארשימ

 .תואירבה דרשמ ט"לשמב הפועת לולכממ תרוקיבה תווצל ורסמנ םינותנה  151
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 שדוחה
 םיעסונה רפסמ
 ג"בתנב םיסנכנה

 ונפוהש םיעסונה ללכ
 יתיב דודיבל

 םיעסונה רועיש
 יתיב דודיבל ונפוהש

 96.2% 58,318 60,628 2020 טסוגוא

 99.2% 69,757 70,354 2020 רבמטפס

 99.1% 118,409 119,453 2020 רבוטקוא

 99.7% 81,611 81,831 2020 רבמבונ

 95.4% 97,193 101,836 2020 רבמצד

 98.7% 45,383 45,980 2021 ראוני

 82.1% 9,828 11,971 2021 ראורבפ

 96.4% 531,618 551,556 הפוקתל כ"הס

 רבמטפסמ כ"הס
2020  431,425 422,181 97.9% 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,תואירבה דרשמ ט"לשמב הפועת לולכמ רסמש םינותנ יפ לע

 היעבל רוביצה תואירב יתוריש שאר הסחייתה הנידמה תבוגתל הפרוצש תעדה תווחב
 הרסמש 152םינותנמ .יתיב דודיבל וחלשנש דודיבה יבח לע דודיבה תפיכא-יאבש תכשמתמה
 תחפ םימי הרשע ךשמב יתיב דודיבב תוהשל םתבוח תא ואלימש דודיבה יבח רועיש יכ הלוע
 הנייצ ןכ ומכ .ראורבפ לש ישילשה עובשב 15%-מ תוחפל ראוני לש ישילשה עובשב 40%-כמ
 תאיצמ היהי ]153[םיימשה לש החוטב החיתפל סיסבה" יכ רוביצה תואירב יתוריש שאר
 .)רוקמב השגדהה( "ל"וחמ םירזוחב דודיב אודיוול ןונגנמ

 דימעהל םילולעה לארשיל ףיגנה לש םיטנאירו תסינכ לש הנכסב הרכהה ףא לעש אצמנ
 רבמטפסב ילגנאה טנאירווה לע עדונ זאמ וטקננש תולועפה ,ןוסיחה עצבמ תא הנכסב

 דודיב ,יתיב דודיבל ל"וחמ םיסנכנהמ 98%-כ לש רבעמ ורשפיא ותסינכ תמילבל 2020
 .הפיכאה תולועפ תניחבמ ןהו םידדובמה לש תויצה תניחבמ ןה ליעי אוה יכ אצמנ אלש

 יכ )לארשי תרטשמ תבוגת - ןלהל( חודה תטויט לע התבוגתב לארשי תרטשמ הרסמ 2021 ינויב
 ולעפ רזעה תוחוכו לארשי תרטשמ יכו ,ליעי וניא יתיב דודיבש ךכ לע םיעיבצמה םינותנ ןיא

 
 אוה ל"וחמ בשה םא דומלל ןתינ אל םהמש ל"וחמ םיבש לש םיירלולס םינופלט לש םיהוזמ אל םינותנ ךמס לע  152

 .דודיב בח וא ןסוחמ וא םילחמ

 לארשימ האיציה תלבגה( )העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודחוימ תויוכמס תונקת ףקותל וסנכנ 7.2.21 םויב  153
 לש רכינ םוצמצ ךות ל"וחל םילארשי לש הסינכהו האיציה הלבגוה הלא תונקת יפל .2021-א"פשתה )הילא הסינכהו

  .הנממו לארשיל תוסיטה
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 ןשומימו תוטלחה תלבק יכילהת - תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 חכונלו ,הפיכאה תלהנימב החתופש םינוכיס לוהינ תכרעמל םאתהב ,דודיבה יבח לע חקפל
 .דודיבה יבח רפסמב ךשמתמה לודיגה

 ללכ ןיב המאתה תבייחמ הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהה יכ ןייצמ הנידמה רקבמ דרשמ
 הפגמה םע תודדומתהה תליחתב .לארשיב ףיגנה תוטשפתה םוצמצל תוטקננה תולועפה
 תודדומתהה ךשמה םיתיעל ,תאז םע ,לארשיל םיעסונ לש הסינכה םוצמצל םידעצ וטקננ
 ךותו הינווגלו האולחתה תוחתפתהל המאתה אלל תופוקתהמ קלחב השענ הפגמה םע
 .לארשיל ףיגנה תסינכ לש יביטקפא םוצמצל איבהל ידכ ןהב היה אלש תולועפ תטיקנ
 ךשמב דגנתה ךא תוינולמל ונפוי ל"וחמ םיסנכנה יכ תעה לכ שרד תואירבה דרשמ יכ הלע
  .ל"וחמ םיסנכנב רחא ןפואב לופיטל ועצוהש תופולחל 2020 תנש תיברמ

-כ תיינפה לש דחא ןורתפ לע ססבתה ג"בתנמ ל"וחמ םיסנכנב לופיטה יכ הלע תרוקיבב
 הז ןורתפש ףא ,2021 ראורבפל 2020 לירפא ןיבש הפוקתב יתיב דודיבל םיסנכנהמ 96%

 םושיי וא ל"וחמ םיסנכנל הדבעמ תוקידב עוציב תמגודכ תונורתפ יכו ,ליעי אלכ חכוה
 .2020 רבמצדל דע ומשוי אל םירחא הפיכא יעצמא

 הרימשב קוסיעל הרטשמה תא דחייל ןוכנ היה יכ התבוגתב לארשי תרטשמ הרסמ הז אשונב
 הרטשמה ךא ,דודיבה תבוח תפיכאבו םירגסה תפיכאב ,רוביצה ןוחטיב לעו ירוביצה רדסה לע
 תוריבע ,תונקתב ועבקנש תוריבע לש תובר תורשע לש ןניינעב הפיכא ידעצ טוקנל םג השרדנ

 הטלחהב יכ הרטשמה הרסמ דוע .םושיילו הנבהל תובכרומ תוארוה ועבקו רידת ןפואב ונתשהש
 םירזוחל דודיבה תפיכא תמישמ תא ףדעתל שי יכ עבקנ 2.3.21-מ הנורוקה טניבק לש 160/רוק
  .םיחקפ 660 וצקוה ךכ ךרוצלו ,הנוילע תופידעב ל"וחמ

 םירעפ םע דדומתהל הצלאנ איה רבשמה תליחתמ יכ התבוגתב הרטשמה הרסמ דוע
 םירבעומה םינותנה .םילוחהו םידדובמה לש רשקה יעצמאלו תובותכל עגונה לכב םייתועמשמ
 ,םייוגש ןופלט ירפסמ ,תורסח תובותכ - םיקיודמ אלו םירסח תואירבה דרשמ ידי לע הרטשמל
 רבוטקואב רבכ יכ הפיסוה הרטשמה .םייוגש דודיבל םויסו הסינכ יכיראת ,תורסח תוהז תודועת

 אל הכ דע ךא דודיבה לע חוקיפה ךרוצל תיתרטשמ היגולונכטב שמתשהל העיצה איה 2020
 .תאז רשפאל תנמ לע ןקות קוחהש ףא תאז ,יגולונכט חוקיפב שומישה רשוא

 תפולח .דואמ תקדצומ ץראל םיסנכנב לופיטה לע תרוקיבה יכ ותבוגתב רסמ תואירבה דרשמ
 עייסל יושע היה יביטקפא דודיב קרו שדחה ןזה תסינכ תא הענמ אל יתיבה דודיבהו תוקידבה
 לודיגהו םיטנאירו תסינכל הנכסה חכונל יכ תואירבה דרשמ רסמ דוע .ץראל ותסינכ תעינמב
 ןכ ומכ .ץראל םיסנכנב לופיטה ןפואבו םוקימב םייוניש הנורחאל עציב אוה ,האולחתה רועישב
 ,ץראל םיסנכנל הקידבה תודמע ורבגות ,ץראהמ םיאצוי יבגל םג הפיכאה הרבגוה יכ רסמ
 דרשמה .דודיב תפיכאל תוינורטקלא תופולח תאיצמב קסוע דרשמהו דודיבה תפיכא הרבגוה
 .ג"בתנב לארשיל םיסנכנה תוקידב םחתמב הריהמ תיגולורס הקידב םג עצות דיתעב יכ ףיסוה

 איה 2.2.20-מ ם״הר תטלחהל םאתהב ל"למה לש ותוירחא יכ ותבוגתב רסמ ם״הר דרשמ
 יכו ,שרדייש לככ תואירבה דרשמל עייסלו ףיגנה תסינכ תעינמל תימואלה תונכומה תא ללכתל
 השגדהה( "לארשיב ףיגנה תוטשפתה תעינמ לע תיעוצקמ יארחא תואירבה דרשמ"
 .)רוקמב
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 דרשמו פ"טבל דרשמה ,ןוחטיבה דרשמ ,תואירבה דרשמ ףותישב ,ל"למה יכ ץלמומ
 העצה שבגיו הכ דע ל"וחמ םיסנכנב לופיטה אשונב האלמ םיחקל תקפה עצבי ,הרובחתה
 תוקידב עוציב ןהבו ,תונוש תופולח תניחב תוברל ל"וחמ םיסנכנה תייגוסב לופיטל תללוכ
 יכרוצל הנעמו יתיבה דודיבה תבוח לש תיביטקפא הפיכא ,ץראבו ל"וחב םיסנכנל
  .םתיבב דודיבל םיעסונה הפועתה למנמ םיסנכנה לש הרובחתה

 ל"וחמ םיסנכנה ןיינעב םיחקלה תקפה תא ליבוהל ךירצש םרוגה יכ ותבוגתב רסמ ם״הר דרשמ
 דוע .רומאה ךילהתל ףתוש היהי ל"למהש ןבומ יכו ,תואירבה דרשמ אוה תללוכ העצה שבגלו

 לארשיל הסינכהו לארשימ האיציה תינכותב ןד הנורוקה טניבק 15.2.21 - 14.2.21-ב יכ רסמ
 .היתויחנה תא דדיחו

 המרב ןה תויתיע בצמ תוכרעה עצבל ךישממו עציב אוה יכ ותבוגתב רסמ הרובחתה דרשמ
 ןייצ דרשמה ןכ ומכ .םייטנוולרה םימרוגה רתיו הלשממה ידרשמ ללכ לומ ןהו תידרשמ םינפה
 שמתשהל םיאשר םניא )םימילחמ וא םינסוחמ םניאש הלא( דודיבב םיביוחמש הצרא םירזוחה יכ
 .לארשי תבכרב הז ללכבו תירוביצה הרובחתה יתורישב

 הנורוקה טניבק יכ ץלמומ ,ל"וחמ ףיגנה תרידח תעינמ םע תודדומתהה תובכרומ חכונ
 ןתינ יכ ואדוויו הנממ םיאצויהו ץראל םיסנכנה תייגוס תא יתיע ןפואב ונחבי הלשממהו

 ןוזיא ךות חווט תכורא הייארב םישרדנה םימילשמה םידעצה לכל תוסחייתה ללוכה הנעמ
  .טרפה תויוכז לע הרימשה ןיבו ףיגנה תוטשפתהל ןוכיסה תתחפהל םידעצ ןיב
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 ןשומימו תוטלחה תלבק יכילהת - תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 רבשמב ט"לשמה לש תוליעפו תוכרעיה
 הנורוקה

 תולוכיהמ קלח םילשהל הרשפיא תואירבה דרשמ לש ט"לשמ םיקהל הטלחהה ,רומאכ
 :154ט"לשמה תמקהב תוירקיעה ךרדה ינבא ןלהל .תואירבה דרשמל ורסחש תויביטרפואה

 ט"לשמה תמקהב תוירקיעה ךרדה ינבא :6 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,תרוקיבה יכמסמ יפ לע

 םזי הבו ,תואירבה דרשמב םיריכב םע דסומהמ םיגיצנ תמזויב השיגפ המייקתה 21.3.20-ב
 תפגמ אשונב תואירבה דרשמב רבטצהש עדימה זוכירל ,תודייטצהל םידעצה תא דסומה
 ליבוהל עיצה ףא אוהו ,לארשיב האולחתה בצמ אשונב בצמ תנומת שוביגלו ולוהינלו הנורוקה
 ל"הצו דסומה תוירחאב ,אביש יאופרה זכרמב ט"לשמה םקוה 22.3.20-ב .הלא םידעצה םושיי תא
 רובעכ ט"לשמה תמקה תא רשיא זאד ם״הר .םיטפשמה דרשמו ןוחטיבה דרשמ תופתתשהבו
 .ט"לשמה לש ותוליעפ ימוחת תא הרשיא אל הלשממה יכ ןיוצי .24.3.20-ב ,םיימוי

 שכר םהבו םיאשונ לש לדגו ךלוה ןווגמב ול עייסו ,תואירבה דרשמל תופיפכב לעפ ט"לשמה
 רוציי ,םימשנמ שכר ,ישיא ןוגימ דויצ ,תופורת ,הקפסא תוארשרשו יאלמ לש לוהינ ,תודייטצהו

 
 הלשממה תטלחהב םקוהש ט"לשמהו ,ט"לשמה - ל"הצו דסומה ידי-לע 2020 ץרמב םקוהש ט"לשמה ארקנ הז חודב  154

 .תואירבה דרשמ ט"לשמ - 2020 ילויב
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 עדיו עדימ ,"תוהמיאו תובא ןגמ" תינכותב לופיט ,יגולונכט חותיפו רקחמ ,םימשנמו ןוגימ יעצמא
  .דועו

 חכונ ט"לשמה תרגסמב ולעפו ומתרנש ל"הצו דסומה תמזוי תא ןייצמ הנידמה רקבמ
 .הלא םיבושח םימוחת ומצעב שממלו זכרל תואירבה דרשמ לש תולוכיב תולבגמה

 לג םויסבו הפוקתה םויס תארקל .ט"לשמה תא ל"הצו דסומה ולהינ 26.5.20-ל 22.3.20 ןיב
 דרשמ ידיל ט"לשמה לע תוירחאה תא ריזחהל ל"הצו דסומה ושקיב ,ןושארה האולחתה
 .תואירבה

 הנווכהו עדימ ,הטילש זכרמ תמקה רידסהל ל"למה תצלמה תא זאד ם״הר רשיא 5.5.20-ב
 הלשממ תטלחהל אשונה תא איבהל שי יכ עבקו תואירבה דרשמל תילוהינ תופיפכב תיביטרפוא
  .2020 יאמ ףוסמ רחואי אל

 תאזו תואירבה דרשמל ל"הצו דסומהמ הנורוקה ט"לשמ לע תוירחאה הרבעוה 26.5.20-ב
  .הלשממה רושיאו הטמה תדובע תמלשה םרט

 וב רשואת יכ ןנכותש ,טניבקה ןויד תארקל הנכה ינויד ינש ל"למה םייק 3.6.20-בו 19.5.20-ב
  .8.6.20-ב תואירבה דרשמ ט"לשמ תמקה

 חכונל" יכ בתכנ תואירבה דרשמ ט"לשמ תמקהב תקסועה הטלחהה תעצהל רבסהה ירבדב
 זכרמ תמקהל ךרוצה הלוע - תשדוחמה תוטשפתההו תוצרפתהה תנכסו תולבגמה םוצמצ
 ."הפגמב ימואלה קבאמהמ םירזגנה םיטביהה ללכ תא ללכתיו זכרי ,להני רשא דיחי הטילש

 הז ןוידב .הנורוקה טניבקל השגוה הטלחה תעצהו ,הטמה תדובע תא ל"למה םייס 8.6.20-ב
 יכ ריבסהו ,ףוחדו בושחכ תואירבה דרשמ ט"לשמ תמקהב ךרוצה תא זאד ל"למה שאר רידגה
 .הב לופיטלו הניינעב רוטינל ,הפגמה רותיאל תולוכיה תא ףוג ותוא ידיב זכרל ידיימ ךרוצ שי

  .האבה טניבקה תבישיל התחדנ הז אשונ תגצה םירחא םיאשונב ןוידה תוכראתה בקע

  .תואירבה דרשמ ט"לשמ תמקהל עגונב םיטילחמה תעצה תא הנורוקה טניבק רשיא 17.6.20-ב
 םקוי אוה יכ העבקו 155תואירבה דרשמ ט"לשמ לש ותמקה תא הלשממה הרשיא 3.7.20-ב
 דרשמ ט"לשמ ךנחנ 26.8.20-ב .2021 תנש ףוסל דע ינמז דמעמב תואירבה דרשמל תופיפכב
 .הפועתה הדש תיירקב ולש עבקה םוקמב תואירבה

 תואירבה דרשמ ט"לשמ תמקהל דעיכ זאד ם״הר עבקש דעומה - 2020 יאמ ףוס ןיב יכ ןיוצי
 הרשוא ובש דעומה - 2020 ילוי תליחתל דעו ,ט"לשמב ל"הצו דסומה תוליעפ םויסל ךומסבו

 תובישחה תא שיגדמ רבדהו ,האולחתב רכינ לודיג לח ,לעופב תואירבה דרשמ ט"לשמ תמקה
  :ןלהל גצומכ ,הז בושח ןונגנמ תמקהבש תופיחדהו

  

 
 .)3.7.20( )12/נרק( 171 'סמ הלשממהו הנורוקה טניבק תטלחה  155
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 ןשומימו תוטלחה תלבק יכילהת - תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 27.5.20 - 2.7.20 ,האולחתה תוחתפתה :7 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,הנורוקב הכרעמל ימואלה עדיהו עדימה זכרמ תוחוד יפ לע

 .האולחתה לג תא תענומ התייה אל ט"לשמה לש ותלעפה יכ ותבוגתב רסמ תואירבה דרשמ

 בר רפסמ ועצובו קיר ללחב םקוה אל תואירבה דרשמ ט"לשמ יכ ותבוגתב רסמ ם״הר דרשמ
 תמקהו שכרה תרדסה ןהבו ,ןוחטיבה דרשמב תועייתסהל עגונב תוברל ,תויביטרפוא תולועפ לש
 קרפ ךותב השענ תואירבה דרשמ ט"לשמ לש ותמקה ךילהת יכ רסמ דוע .2020 ץרמב ט"לשמה
 .ותרגסמב עצובש הדימלה ךילהו רבשמה תובכרומ חכונל - ריבס ןמז

 הבר תובישח תלעב איה ט"לשמ לש האלמ תוליעפ ,ל"למה שאר ירבדמ הלועש יפכ
 םע .תטשפתמ האולחתה הבש הפוקתב טרפב ,האולחתה לודיג םע תודדומתהה תניחבמ
 טסוגואמ לחה אלמ ןפואב דקפתל לחהו ךנחנ תואירבה דרשמ ט"לשמ יכ הלע ,תאז

  .2020 ץרמב הנורוקה רבשמ ץורפ רחאל םישדוח השימחכ ,2020

 לש ךילהת םייקתמ 4.4.21-מ ל"למה שאר תייחנהל םאתהב יכ ותבוגתב רסמ ם״הר דרשמ
 לולכת וז הניחב .הימדנפ םע תודדומתהל תימואלה תינכותה ןוכדע ךרוצל םיחקל תקפה
 תומושתה תא וזה תעב עיקשהל ןוכנו ,םייטנוולרה םימרוגה ןיב תוירחאה תקולחל תוסחייתה
 ימואלה ליבומכ רדגויש ףוגה .ידיתע רבשמ םע תודדומתהל םישדח םיפוג תמקהב אלו הז ןיינעב
 תניחבו הז הנבמב םיפוגה ידיקפת ,ינוגראה הנבמה אשונל שרדיי ,רומאכ ,רבשמב קבאמ לש
 .ללכתמ ףוג תרדסה
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 תופיפכב ט"לשמ לש העובק תרגסמ לש התמקה תניחב תא םילשת הלשממה יכ ץלמומ
 ךות ,תוטלחהה שומימל ולש יביטרפואה לופיטה לולכממ קלחכ תואירבה דרשמל
 תורשפאלו םוריח תותיעל םג תיבטימ תוכרעיהכ הרגש ימיב ותלעפהל םיבאשמ תאצקה
 .הנורוקה רבשמל םימודה םייתואירב םירבשמ תורק לש

 156תויגולוימדיפא תוריקחל ךרעמ תמקה
 לש תידיימ המקהל - "הפוחד הלועפל הצלמה" ל"למל ץעיימה םיחמומה תווצ םסרפ 5.4.20-ב
 תבייח האיצי תייגטרטסא לכ יכ עבוק ךמסמה .הנורוקב קבאמל )יגולוימדיפא( רוקחת ףוג
 ירלולס ריקחתל םילשמ ישונא ריקחת יכו ,םיקבדמ םילוח רותיאל הריהמ תלוכי לע ןעשיהל
 תלוכי חתפל ץלמוה ךכ לע ססבתהב .םיחלצומה םירותיאה רפסמ תא תרכינ הדימב לידגי

 המישמה תא ליטהל תורשפאה תא ןוחבל ץילמה תווצה .םויב םילוח 400 דע לש ריהמ רוקחתל
 .ל"הצ לע

 ץעיימה תווצה שאר סחייתה זאד ם״הר תושארב "האיצי תייגטרטסא" אשונב ןוידב 16.4.20-ב
 ,הזה בלשל םינכומ אל ונחנא" :רמאו קשמה יפנע תחיתפ אשונב זאד ם״הר תעצהל זאד ל"למל
  ונחנא םויה ,יגולוימדיפא רוקחת ונל תויהל ךירצש ונרמא ונחנא .הזל םיכורע אל טושפ ונחנא
 לע הטילש ונל ןיא הזה עוריאל סנכינ םא .רוקחתל םימי העבש דע השימח לש ]בוכיע[ delay-ב
 ונחנא ...םייארחא אל םידעצ םישוע ונחנא .םינכומ אל ונחנא .הטילש ונל ןיא ,םש תוקבדהה
 ץעיימה תווצה שאר ירבד םע םיכסה זאד ל"למה שאר ."ריבס אלו ינויגה אל ןוכיס הפ םיחקול
 ."ןוכיסה תא תחקל םילוכי אל תמאב ונחנאש בשוח ינא" :הרימאב וירבד תא םכיסו ל"למל

 ךרוצה תא הז ללכבו ל"למל ץעיימה םיחמומה תווצ תוצלמה תא זאד ם״הר ץמיא 16.4.20-ב
 תובקעב .( תויגולוימדיפא תוריקח ךרעמ תמקהבו הקבדהה תרשרש תעיטקל ןונגנמ תמקהב
 דרשמל היחנהה ןהבו הלשממה שאר תויחנה תא םירשה ברקב ל"למה שאר ץיפה הז ןויד
 .")תוקידב ,רוקחת ךרעמ( םדודיבו םיקבדומ לש ריהמ רותיאל ליעי ןונגנמ" םיקהל תואירבה

 - םג ןלהל( רוטקיורפל םיאולימב ריכב ל"הצ ןיצק זאד תואירבה דרשמ ל"כנמ הנימ 23.4.20-ב
 ותוא החנהו ,הקבדהה תרשרשב לופיטל ןונגנמ םודיקל )הקבדהה תרשרש תעיטק רוטקיורפ
 תעיטק תא םילשי רשא 157הקבדהה תרשרש תעיטקל ליעי ןונגנמ תלעפהל האלמ תינכות שבגל
  .5.5.20 דע התוא גיצהלו תועש 48 ךות הקבדה תרשרש

 זאד ם״הר תושארב ןוידב ל"למל ץעיימה תווצה עיבצה תויגולוימדיפא תוריקח ךרעמב ךרוצה לע
 תווצה שאר דמע הלא תורגסמב .10.5.20-ב תווצה תוליעפ תא םכסמה ךמסמבו 27.4.20-ב
 תא חותפל ןוכנ היהי אל יכ ,רתיה ןיב ,ונייצב ךרעמה לש תובישחה לע זאד ל"למל ץעיימה
 תויגולוימדיפא תוריקח ךרעמ תלעפה םשארבו ,םישרדנה םיאנתה ושמומיש ינפל ךוניחה תכרעמ
  .ליעי

 
 הקבדהה תרשרש תעיטקל תויגולוימדיפא תוריקח רבדב םייניב חוד הנידמה רקבמ דרשמ םסרפ 2020 רבוטקואב  156

 2020 ינוי םישדוחב תואירבה דרשמ עציבש תויגולוימדיפאה תוריקחל עגונה לכב םייוקיל ואצמנ חודב .הנורוקה ףיגנב
 .2020 ילויו

 .ךרוצה תדימב דודיב ינקתמל םיוניפו םהלש יגולוימדיפא רוקחת ,םדודיב ,םילוח רותיא  157
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 ןשומימו תוטלחה תלבק יכילהת - תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 ןושארה האולחתה לג ךלהמב יכ תרוקיבה תווצל זאד תואירבה דרשמ ל"כנמ רסמ 17.8.20-ב
  .תויחא 200-כ קר תויגולוימדיפא תוריקחב וקסע

 .זאד תואירבה דרשמ ל"כנמל ויתוצלמה תא הקבדהה תרשרש תעיטק רוטקיורפ גיצה 7.5.20-ב
 תעיטקב ללוכ לופיטל םינונגנמ השולש לש תואירבה דרשמב המקה ,ראשה ןיב ,וללכ תוצלמהה
 הבוחה תפיכאו תויגולוימדיפא תוריקח ךרעמ הז ללכב - "דודיבו תוריקח" )א( :הקבדהה תרשרש
 תקידב תודבעמ )ג( .)תוקידב( ףיגנה יוליגל תומיגד ךרעמ )ב( .דודיבה תויחנה תא םייקל
 תא רשיא זאד תואירבה דרשמ ל"כנמ יכ הלע תרוקיבב .הקידבה תואצות םוסרפו תומיגדה
 .158תווצה תצלמה

 תכרעמ" יכ ודיקפת םויס םע םוכיס ךמסמב הקבדהה תרשרש תעיטק רוטקיורפ בתכ 30.5.20-ב
 ."היתולבגמב תיגולוימדיפאה הריקחה תא הריאשמ ...תמייק הניא - תיביטקפא םיעגמ בקעמ
 ןונגנמה שומימ תא םיענומה םירעפה תא הקבדהה תרשרש תעיטק רוטקיורפ הנמ הז ךמסמב
 תייחנה ,ךילהתה ללכ לע הרקבו לוהינ רשפאתש המלש עדימ תכרעמ רדעיה םהבו ,אלמ ןפואב
 םינימסת םהל ןיאש 159ןושארה לגעמה ידדובמל הנורוק תקידב עצבל אלש תואירבה דרשמ
 תעיטקל לולכמ וא לולכמה - םג ןלהל( ןונגנמה תא ליעפמה ףוגל תויביטרפוא תויוכמס רדעיהו

 תופוק תמגודכ( ןונגנמה תוליעפב םיברועמה םימרוגל םידעי תעיבק ךרוצל )הקבדהה תרשרש
 .םתייחנהו )א"דמו םילוחה יתב ,םילוחה

 ותמקה דעוממו ,תואירבה דרשמ ט"לשמ תמקה רבדב הלשממ תטלחה הרשוא 2020 ינויב
 .תואירבה דרשמ לש תויגולוימדיפאה תוריקחה ךרעמל תוירחאה ,רתיה ןיב ,וילע הלטוה

 ודיקפתל ותסינכ םע יכ תרוקיבה תווצל 17.8.20-ב זאד תואירבה דרשמ ל"כנמ רסמ הז רשקהב
 םירקחתמ 400 דע 300 ןכו ,םיטנדוטס 280-כ הז ךרעמל ופסונ 160תואירבה דרשמ ל"כנמכ
  .המישמל ורשכוהש

 עירתהו זאד תואירבה רשלו זאד ם״הרל זאד ל"למל ץעיימה תווצה שאר בתכמב הנפ 27.6.20-ב
 תווצה שאר ירבדל .הקבדה תוארשרש לש העיטקהו רוקחתה ךרעמ לש הלעפה-יא לע בוש
 ןדבאל תיזכרמ הביס הווהמ" ריהמו ליעי רוקחת עצבל תלוכיה רדעיה ,זאד ל"למל ץעיימה
 רוביצה תואירבל תורשה ידיב רתונ לעופב קבאמה לוהינ" ,וירבדל ."הפגמב הטילשה
 םידדמו םידעי אלל ...הפיקמו תיעוצקמ הטמ תדובע אלל - ץרמ שדוח זאמ יוניש אללו

 .)רוקמב תושגדהה( ."םינושה םימרוגה לש ליעי דוקפתו הלעפה אללו ,םייתומכ

 דרשמ ל"כנמ רשיאש רחאל םייעובשכ יכ תרוקיבה תווצל לולכמה ילהנמ ורסמ 2020 טסוגואב
 ,זאד תואירבה דרשמב רוביצה תואירב יתוריש שאר העבק האולמב תינכותה תא זאד תואירבה
 ל"כנמ רשיאש םיאשונה תשולשמ םיינשב קוסעי לולכמה יכ ,תואירבה דרשמב אשונל תיארחאה
 אל לולכמה ןכל .תויגולוימדיפא תוריקחב קוסעי אלו - תודבעמו תוקידב - זאד תואירבה דרשמ
 תוריקח תועצובמ ובש ןפואל םיעגונה םינותנ 2020 ילויל דעו ותלועפ תליחתמ לביק
 .םיאצממלו עוציבה ןמזל ,תוריקחה ףקיהל תאז ללכבו ,תויגולוימדיפא

 
 .5.7.20-ב םייקתהש ותושארב ןוידב  158

 .תמואמ הלוח םע עגמב ואבש םישנאל הנווכה  159

 .14.6.20-ב  160
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 התרדסהל םדוק( תיקלח תנוכתמב ףרועה דוקיפב "ןולא תדקפמ" לועפל הלחה 2020 טסוגואב
 ךרעמל תיארחא היהת איה יכ עבקנ "ןולא תדקפמ" לש התלעפהו התמקה תרגסמב .)הדוסימלו

 2020 רבמבונמ .תויגולוימדיפאה תוריקחה ךרעמ תא םיקת ותרגסמבו ,הקבדהה תשרש תעיטק
 .אלמ ןפואב ,תויגולוימדיפאה תוריקחה ךרעמ ותרגסמבו ,הקבדהה תרשרש תעיטק ןונגנמ לעפ

 .תואירבה דרשמל תיעוצקמה הניחבהמו ,ל"הצל תידוקיפה הניחבהמ הפופכ "ןולא תדקפמ"
 תיעוצקמה היחנהלו תוינידמל ףופכב הקבדהה תוארשרש תעיטק ךרעמל תיארחא הדקפמה
 תוקידב ,תומיגד לש עוציבל תיארחא הדקפמה הדיקפת תרגסמב .תואירבה דרשמ ביתכמש
  .דודיב יבייחלו םימילחמל תונולמ לוהינל ןכו תויגולוימדיפא תוריקחו

 ידי לע תויגולוימדיפאה תוריקחה ךרעמב תוליעפל םילאשתמ 2,800-כ ורשכוה 2020 רבוטקואב
 עוציבל תלוכיה חותיפ תא "ןולא תדקפמ" המילשה הז דעומב ."ןולא תדקפמ"ו תואירבה דרשמ

  .םויב תוריקח 71,000

 לש םתלוכיו ,2020 ילויב םקוהש תואירבה דרשמ ט"לשממ קלח הניא הפיכאה תלהנימ יכ ןיוצי
 הפיכאה תלהנימ לש תויופידעה ירדס לע עיפשהל "ןולא תדקפמ"ו תואירבה דרשמ ט"לשמ
 ירדס יכ תרוקיבה תווצל זאד "ןולא תדקפמ" דקפמ 2020 רבוטקואב רסמ הז ןיינעב .םילבגומ
 דרשמ ט"לשמ ידי לע ףתושמב םיעבקנ םניא הפיכא עוציב ןיינעל הרטשמה לש תויופידעה
 המצע הרטשמה ידי לע אלא ,האולחתה ידקומל םאתהב "ןולא תדקפמ"ו הרטשמה תואירבה
 .הלש תויופידע ירדסל םאתהב

 רבמבונ תליחתב האלמ תנוכתמב לועפל לחה תויגולוימדיפאה תוריקחה ךרעמ יכ אצמנ
 רבשמ ץורפ רחאל םישדוח העשתכ ,"ןולא תדקפמ" תא םיקה ל"הצש רחאל ,2020

  .ןושארה רגסהמ האיציה תליחתב דוע ,ותמקה לע החנה ם״הרש רחאל הנש יצחו הנורוקה

 דעוממ תואירבה תוכשלב לעפ תויגולוימדיפא תוריקח ךרעמ יכ ותבוגתב רסמ תואירבה דרשמ
 .ךרעמה לש יטסיגולה לוהינל העייס "ןולא תדקפמ" יכו ,הפגמה ץורפ

 לש תויופידעה ירדס םע םואיתבו המילהב התיה אל הפיכאה ימרוג תוליעפ יכ אצמנ דוע
 תמאותמ הייאר רשפאל תנמ לע ,"ןולא תדקפמ"ו תויגולוימדיפאה תוריקחה ךרעמ
  .ףיגנה תוטשפתה םע תודדומתהל תושרדנה תולועפה לכ לש תללכתמו

 תדקפמ"ל תובר םימעפ התנפ הפיכאה תלהנימ יכ הז אשונ לע התבוגתב הרסמ לארשי תרטשמ
 הרטשמה הרסמ דוע .החלצה אלל ךא תיגולוימדיפאה הריקחה יכילהת תא םדקל התסינו "ןולא
 ."לארשי ןגמ"ו תואירבה דרשמ םע םואיתב ולעפ הפיכאה תלהנימו איה יכ

 הריקחה יכילהת תא רפשל התסינ "ןולא תדקפמ" יכ הז אשונב ר"עקפ רסמ 2021 טסוגואב
 ,םינוש םינותנ ןיב רושיקו תיגולונכט תכרעמ בוליש תוברל ,םיעצמא רפסמב תיגולוימדיפאה
 .החלצה אלל ,הפיכאה ימרוג לומ ךכ םשל הלעפו
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 ןשומימו תוטלחה תלבק יכילהת - תימואלה המרב הנורוקה רבשמ לוהינ

 םיפוגה ןיב הלועפה ףותיש קוזיחב ךרוצה תא תודדחמ ליעל תוטרופמה תובושתה
 ,תואירבה דרשמ ףותישב ל"למה יכ ץלמומ ,ךכשמ .רבשמה לוהינ ךלהמב םירומאה
 תא החני רשא תללכתמ הייאר לעב ףוג תרדסה ונחבי פ"טבל דרשמהו ןוחטיבה דרשמ
 ךרדב ,תוקידבה ךרעמו הפיכאה תלהנמ ,תויגולוימדיפא תוריקחל ךרעמה ,ט"לשמה
 טניבק וא הלשממה יכ ץלמומ דוע .םייטנוולרה םיפוגה ללכ ןיב םיקשממה תא בייטתש
 .הז ןיינעב תוטלחה ולבקיו הרומאה הניחבה יאצממב ונודי הנורוקה

 .הילע תלבוקמ וז הצלמה יכ הרסמ התבוגתב לארשי תרטשמ

 ךילהת םייקתמ 4.4.21-מ ל"למה שאר תייחנהל םאתהב יכ ותבוגתב ,רומאכ ,רסמ ם״הר דרשמ
  .הימדנפ םע תודדומתהל תימואלה תינכותה ןוכדע ךרוצל םיחקל תקפה לש

 תלוכיה תא רמשל דציכ ,הנורוקה רבשמ םויס רחאל ,ןחבי תואירבה דרשמ יכ ץלמומ
 לוקשל ףאו הקבדה תוארשרש תעיטקל "ןולא תדקפמ" לשו ט"לשמה לש תיביטרפואה
 .תוידיתע תופגמ ץורפל תורשפאה חכונ תאזכ תמאותמו הדוחא תרגסמ תמקה
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 םוכיס
 רוביצה תואירב לע ןה ול שיש תוכלשהבו ופקיהב גירחה ימלוע רבשמ אוה הנורוקה רבשמ
 רקיעב ,םירבשמ לש לוהינ .לארשי תנידמ יבשות לש יתרבחהו ילכלכה בצמה לע ןהו

-יאו ץחל יאנתב תולועפ לש ריהמ עוציבו תוטלחה תלבק בייחמ ,םייופצ אל םירבשמ
 ךות םירבשמ לש ימואל לוהינל הלשממה לש תמדקומ תוכרעיהל תובישח שי ןכל .תואדו

 ךילהת םייקל לכותש ידכ ,םישרדנה םיבאשמה לש האצקהו םייבטימ הלועפ ינפוא תעיבק
 היתוטלחה לש תוכלשההו םיטביהה לכ תא ןובשחב איבמה רודסו ליעי תוטלחה תלבק
 לע םג תולכתסהו ןמושיימו תומדוק תוטלחהמ םיחקל תקפה ךות ,רתויב בחרה ןפואב
 םימייקה םינוכיסה תמצוע תא תיחפהל תויושע שארמ הנכהו תוכרעיה .דיתעל תוכלשה
 .םירבשמב

 תפגמ תוצרפתה םע לארשי תלשממ לש הריהמה הנבהה ףא לע יכ אצמנ תרוקיבב
 ,הנכסה םוצמצל תולועפ תטיקנב ךרוצהו ךכמ םיעבונה םינוכיסה רבדבו םלועב הנורוקה
 תלבק :הלא םיאשונב רתיה ןיב ,לעופל ןתאצוהו תוטלחה תלבק יכילהתב םייוקיל ואצמנ
 תלבקו הנורוקה טניבק תמקה ,34-ה הלשממב הנורוקה רבשמ תפוקתב תוטלחה
 ,ינשה האולחתה לג תפוקתב הנורוקה טניבקו הלשממה תוליעפ ,35-ה הלשממב תוטלחה
 ל"למה לש ודוקפת ,רבשמה םע דדומתהל תואירבה דרשמ לש תויביטרפואה ויתולוכי

 ,רבשמב םיחקל תקפהבו תוטלחהה שומימ לע הרקבב ,לוהינב הלשממל עויסב
 תוכרעיהו ןושארה האולחתה לגמ האיצי תייגטרטסא תעיבק ,סוחיי שיחרת לע תוססבתה
 תוריקחה ךרעמ תמקהו ל"וחמ ץראל םיסנכנב לופיטה ,ינשה האולחתה לגל
  .תויגולוימדיפאה

 םיקבדנה רפסמ לש יתועמשמ םוצמצל םרת לארשיב הייסולכואה ןוסיח ,2021 יאמל ןוכנ
 דקופ יעיבר האולחת לג 2021 טסוגואל ןוכנ ,תאז םע .הנורוקמ השק בצמב םילוחה לשו

 עוצקמה ימרוגו הלשממה ירש ,ם״הר יכ תובישחה תקזחתמ ךכיפלו ,לארשי תנידמ תא
 הלשממה ידרשמ רתיו ןוחטיבה דרשמ ,תואירבה דרשמ ,ם״הר דרשמ ,ל"למה םהבו

 .תוולנה תוצלמהה ץומיא תא ונחביו הז חודב םיטרופמה םייוקילה ןוקיתל ולעפי םייטנוולרה
 ,הנורוקה רבשמ ךשמה םע תודדומתה תעב תוטלחהה תלבק יכילהת בויט ךרוצל תאז
 תוכרעיהה רופישו המוד לדוג רדסב רבשמ םע תימואלה המרב תידיתע תודדומתה םע ןכו

  .וילא

 


