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 ךלהמב תפטושה האופרה תוליעפב םיטביה
 הנורוקה תפגמ

 ףיגנמ תמרגנה הלחמה יכ תואירבה רש זירכה 2020 ץרמב הנורוקה ףיגנ תוצרפתה תובקעב
 העיגפ עונמל ידכ .רוביצל הרומח הנכס הדימעמה תנכוסמו תקבדימ הלחמ איה הנורוקה
 םוריח תותיעב םגש חיטבהל שי םילוח לש יאופרה בצמב תורדרדיהו רוביצה תואירבב
 םיינויחה םייאופרה םיתורישה ןתניהל וכישמי ,הנורוקה תפגמ לש הפוקתה תמגוד ,תוכשמתמ
 םיתוריש ךורצל רוביצה תא דדועל בושח ןכ ומכ .םילוחה תופוק תועצמאב - הליהקה תרגסמב
 האופר ליעפהלו ךישמהל ןכו ועיפוה רבכש תולחמב יכשמה לופיטו בקעמ עצבל הז ללכבו ,ולא
 תפגמ .תולחמ לש םדקומ יוהיזל תויתפוקת תוקידב עוציבו םישרדנש םינוסיח תלבק ומכ ,תענומ
 תועצמאב יאופר לופיט ןתמל רבעמ םהב ,תואירבה תכרעמב הלועפ יסופד התניש הנורוקה
 זופשאל ףילחתכ "תיב זופשא"ב יאופר לופיט ןתמ ןוחבל ךרוצה תא התלעהו ,קוחרמ האופר
 בצינ אוהו שפנה תואירב ךרעמ לע שממ לש העפשה םג התייה הנורוקה רבשמל .םילוח תיבב
 וא בוש ועיפוה ןקלחו הנושארל ןקלח ,וצרפ תוישפנ תוקוצמ :ומצעתהו וכלהש םירגתא ינפב
 .הפגמה לש אצוי לעופכ ורימחה

 
 
 

 -כ
830,000   

 -כ
21,150  

 -כ
6,400  2,474 

 הנורוקב ולח שיא
 2020 ץרממ לארשיב
  2021 ץרמ דעו

 לארשיב םילוח 
 ,השק בצמב וזפשוא
 ץרממ ,םימשנומ ללוכ

 2021 ץרמ דעו 2020

 ותמ לארשיב שיא 
 לארשיב הנורוקמ
 2021 ינוי עצמא דע

 ופסונ תוטימ 
 הנורוק תוקלחמב
 ץרממ םילוח יתבב

  2020 ףוס דעו 2020
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  2.5%-כ  17%-כ

 דע 20%-כ
    30%-כ

 ;20%-כ
 +3%-כ

 הדיריה רועיש אוה
 תוקידבב
 1היפוקסונולוק
 רבוטקוא דע ץרממ

 םילוחה יתבב 2020
 םילוחה תופוקבו

 הפוקתל האוושהב
 תנשב הליבקמה

2019  

 הנורוקה ילוחמ 
 םעטמ לופיט ולביק
 םילוחה תופוק
 תינולמב וא םתיבב
 תועצמאב המלחה
 קוחרמ יאופר בקעמ
 זופשאל ונפוה
 ךותמ 8,289(

 םילוח 324,873
 תפגמ ץורפמ
 דעו הנורוקה

31.10.20( 

 היילעה רועיש אוה 
 תומרב רעושמה
 הדרחהו ןואכידה
 הייסולכואה ברקב
 רבשמ תפוקתב
 2הנורוקה

 - הכרעה יפ לע 
 20%-כ לש היילע
 ךרעמל תוינפב
 לש שפנה תואירב
 ;םישדח םילפוטמ
 תופוקה ינותנ יפל
 הלק היילע הלח
 3%-כ לש דבלב
 םילפוטמה רפסמב
 תוריש ולביקש

 
 

 תרוקיבה תולועפ
 םיעגונה םיטביה הנידמה רקבמ דרשמ קדב 2021 ראורבפ - 2020 רבמבונ םישדוחב
 ןתמ ,תענומ האופר ,זופשאה תכרעמ - םהבו ,הנורוקה רבשמב תפטושה האופרה תוליעפב
 לשו הנורוק ילוח לש םילוח תיבב זופשאל ףילחתכ תיב זופשא ,תיתנוע תעפש דגנ םינוסיח
 ,)דרשמה( תואירבה דרשמב התשענ הקידבה .שפנה תואירב יתוריש ךרעמו םירחא םילוח
 תדחואמ םילוח תפוק ,תואירב יתוריש יבכמ ,תיללכ תואירב יתוריש - םילוחה תופוק עבראב
 לש ,םייתלשממה םייללכה םיירוביצה םילוחה יתבבו ,)תופוקה( תואירב יתוריש תימואלו

 .)םילוחה יתב( םירחא םיירוביצו תיללכה

 

 

 

 ברע - הנורוק ילוחב לופיט תבוטל םילוחה יתבב תוליעפ םוצמצו תוטימ תבסה
 .םילודג םיסמועב הדבע איהו תוריתי אלל זופשאה תכרעמ התייה הנורוקה תפגמ תוצרפתה
 יתב .הנורוק ילוח זופשא ךרוצל תוטימ ןיכהל םילוחה יתבל דרשמה הרוה הפגמה ץורפ םע

 
 תועצמאב ,סגה יעמה טרפבו ,הנותחתה לוכיעה תכרעמ תקדבנ הבש תינשלופ תיאופר הקידב - סגה יעמה תפיקש  1

  .הייאר תכרעמו שימג יטסלפ רוניצ

 תפוקתב יחרזאה ןסוחה" ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ;2020 רבמבונמ שפנה תואירבל ףגאה תלהנמ תכרעה  2
 העדוה ,"רבשמה לצב ילוי עצמאב ךרענש רקסה לש ישילשה לגהמ םיאצממ :הלעמו 21 ינב ברקב ,הנורוקה רבשמ
   .26.7.20 ,תרושקתל

 תרוקיבה ןמ הלועה בצמה תנומת
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 ןכו ,תוימינפ תוקלחמ ןבור ,תומייק תוקלחמ יתיע ןפואב םצמצל וא רוגסל וצלאנ םילוח
 .תונושה תויגרוריכה תוקלחמה ומכ ,תורחא תוקלחמב )תנמזומ( תיביטקלא תוליעפ םצמצל
 תוקלחמב תוטימ 2,474 ופסונ 2020 תנש ףוס דע ,תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע יכ ןיוצי

 .הנורוקה

 סחיב ,2020 תנשב םידעומ המכב הדדמנ לארשיב תפדועה התומתה - 3תפדוע התומת
 ,הידווש ,הינטירב( תורחא תונידממ המכבש וזמ ההובג התייהו ,2019 - 2010 םינשב עצוממל
 םישדוחב םנמוא .שיא 6,400-כ לארשיב הנורוקמ ותמ 2021 ינוי עצמא דע .)היכ'צ ,הינמרג
 הליבקמה הפוקתב התומתה רועישל סחיב ךומנ היה התומתה רועיש 2020 ץרמ-ראוני

 ,רתוי הובג טעמ היה התומתה רועיש 2020 יאמ-לירפא םישדוחב םלוא ,2019 - 2017 םינשב
 היה התומתה רועיש 2020 רבמטפסבש ךכ התומתה רועישב הקיסנ הלח 2020 ילוימ וליאו
 היה התומתה רועיש 2020 רבוטקואבו ,2019 רבמטפסב התומתה רועישמ 22%-כב הובג
  .2019 רבוטקואב דדמנש הזמ 26%-כב הובג

 םוחתב םיחמומו יתמישנו יללכ ץרמנ לופיט תוטימ - ןמוימ םדא חוכו ץרמנ לופיט תוטימ
 לופיטב ירקיעה קובקבה ראווצ .הנורוק ילוחב לופיטה תוכיאב העיגפ תעינמל םיינויח הז

 תויחמומו ץרמנ לופיטב תויחמומ לעב יאופר םדא חוכב רוסחמ אוה הנורוקב השק םילוחב
 ,המגודל ךכ .השקו בכרומ בצמב םילוחב לופיטב ןמוימ ידועיס םדא חוכ ןכו ,המשנהב
 3%-כ לע דמוע לארשיב יללכה זופשאה תוטימ ללכ ךותמ יללכ ץרמנ לופיט תוטימ רועיש
 עצוממב דמוע הפוריא תונידמב ץרמנ לופיט תוטימ רועיש - םלועב תונידמל האוושהב ךומנו

 .10%-כ לע דמוע ןרועיש תירבה תוצראבו ,יללכה זופשאה תוטימ ךסמ 5%-כ לע

 תייטע - ועבקנש םיללכה לע ודיפקיו לככש רוביצל ריבסה אל דרשמה - תענומ האופר
 םייאופר םילופיט תלבקלו תוקידבל עיגהל שושחל ןיאש ירה ,לשמל קחרמ תרימשו תוכסמ
 םילוחה תופוק תאו םילוחה יתב תואפרמ תא החנה אלו ,הנורוקל םירושק םניאש םישרדנ
 תוליעפ( גושייל יתטיש ןפואב ולעפ אל םילוחה תופוקו םילוחה יתב תואפרמ .תאז תושעל
 תוקידבל רוביצה תעגהב הדירי הלח ןכא לעופבו .םילפוטמ )עיגהל םילוח דודיעל המוזי
 .תמדוקה הנשהמ 17%-כ לש הדירי הלח היפוקסונולוק תוקידב םוחתב לשמל ךכ .תויאופר

 ץראהמ םיחווידה ףא לע - םילופיטהו םילפוטמה רפסמ - שפנה תואירב יתוריש
 ,הנורוקה תפגמ תובקעב הייסולכואב ןואכידהו הדרחה תומרב תרכינ היילע לע םלועהמו
 אל רבדה ,20%-כ לש רועישב שפנה תואירב יתורישל השירדב היילעל הכרעהה ףא לעו

 רפסמב 3%-כ לש דבלב הלק היילע תמגמ תפקתשמ םהמו ,תופוקה ינותנב יוטיב ידיל אב
 הפוקתב םרפסמ תמועל ונתינש םילופיטה רפסמב 2%-כ לשו תוריש ולביקש םילפוטמה
 .תמדוקה הנשב הליבקמה

 רידגה אל תואירבה דרשמ - םילופיט תלבקל הנתמה ינמז - שפנה תואירב יתוריש
 םייתגרדה םידעי עבק אלו םהב דומעל שפנה תואירב יתוריש ךרעמ לעש הנתמהה ינמז תא
 קוח תוארוהב עבקנל םאתהב םישרדנ םיריבס הנתמה ינמז .הנתמה ינמז לש םייתנש-בר
 תומרגנש תוישפנה תוקוצמב היילעה רואל רתוי דוע שרדנ רבדה .יתכלממ תואירב חוטיב
 .הנורוקה תפגמ בקע

 
 הפוצמה התומתל רבעמ תרדגומ הייסולכואב תוומה ירקמ רפסמ תא הנומה רוביצה תואירבבו היגולוימדיפאב חנומ  3

 .םיילמרונ םיאנתב
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 םילוחה יתבמ קלח - הנורוקה תפגמ תעב םילפוטמ גושייל הלועפ יכרדו תומזוי
 םילוחל םייאופר םילופיט תשגנהלו םילפוטמ גושייל הלועפ יכרד םתמזוימ וחתיפ
 תורשפאל הפישחו עגמ םוצמצ לעו יזיפ קוחיר לע הרימש ךות ץוחה תואפרמב םילפוטמה
  ."םיחוטב םימחתמ" ולעפוהו םילפוטמה יתבל ועיגה האופר יתווצ לשמל ,הקבדה

 

 עגונב םיחקל תקפה ךילה םייקת - םילוחה תופוקו דרשמה - תואירבה תכרעמש ץלמומ
 תא ןכדעי תואירבה דרשמ ויתובקעב .תימדנפ תעפש תוצרפתהל )ל"ות( המיחל תרותל
 ּהאיביו םירחא הפגמ יללוחמלו תימדנפ תעפשל תואירבה תכרעמ תוכרעיהל ל"ותה
 .הלאכ םיבצמב דיתעב רתוי הבוט תודדומתה רשפאתת ךכ .םייטנוולרה םימרוגה רושיאל

 םייקנו םיחוטב םילולסמ תוחיטבמה תויבטימ הדובע תוטיש עבקי דרשמהש ץלמומ
 רבשמ תמגוד רבשמ תעב יאופר לופיט תלבקל תונפל וששחי אלש ידכ םילפוטמל
 .החוטב הביבסב יאופר לופיט לבקיש חטבומ יכ רוביצל הרבסה בלשל ץלמומ ןכ .הנורוקה

 תכרעמב קובקבה יראווצ תא ההזת - תופוקהו דרשמה - תואירבה תכרעמש ץלמומ
 לש תוליעפה תא הפמי תואירבה דרשמש ;תואנ יאופר לופיט קינעהל תלוכיב םיעגופש
 ,יאופר םדא חוכ רובגתב ךרוצל ןורתפ עיצתש תינכות ןיכישו הנורוקה תפוקתב םילוחה יתב
 הפגמה ילוחב תולפטמה תוידועייה תוקלחמבו תורחאהו תוימינפה תוקלחמב רחאו ידועיס
  .הצרפש

 לופיטה ןתמ ינפואב ולחש םייונישה תא וחתני תופוקה םע דחי תואירבה דרשמש ץלמומ
 יזופשאו תיבה ילופיט ףקיהב היילעו קוחרמ האופר תועצמאב יאופר לופיט ןתמ - יאופרה
 ונחבי םהש ץלמומ דוע .הרגשב שומישל םססבלו םביחרהל תורשפאה לע ודמעיו - תיבה
 תא תוצמל ידכ רפשל שיש תולועפה תאו וז הפוקת ךותמ רמשל שיש תולועפה תא
  .ולא םיתוריש לש תונורתיה

 דבלב הלק היילעל ומרגש םימסחה תא וחתני םילוחה תופוקו תואירבה דרשמש ץלמומ
 ףא לע ,הנורוקה תפוקתב ונתינש שפנה תואירב ילופיט רפסמבו םילפוטמה רפסמב
 רחא ובקעי םהש ץלמומ ןכ ומכ .ולא םילופיטל שוקיבב רתוי הלודג היילע הלחש הכרעהה
 תוביסה תא ןיבהלו הפקיה תא דומאל ידכ שפנה תואירב יתוריש תלבק לע רותיווה תעפות
 היילעהש רחאמ יכ ץלמומ דוע .םהל קקזנש ימל םיתורישה תא קפסל הרטמ ךותמ הל
 תעב טרפב ,דבלב תויללכ תוכרעה לע תססבתמ שפנה תואירבב םילופיטל השירדב
 תודוא לע רידס ןפואב םינותנ ףוסאל םילוחה תופוק תא תואירבה דרשמ החני ,הפגמ
  .ךרוצה תעשב תונורתפ שוביג ךרוצל דרשמל חוודלו ולא םילופיטל השירדב היילעה

 

 

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

 םילוחה יתב לכב הנורוקה תוקלחמב השק םילוחה רפסמ
 2020 רבמצד-ץרמ םישדוחב
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 הנורוקה תפגמ ךלהמב תפטושה האופרה תוליעפב םיטביה

 םוכיס
 תותיעב םגש חיטבהל שי םילוח לש יאופרה בצמב תורדרדיהו רוביצה תואירבב העיגפ עונמל ידכ
 םייאופרה םיתורישה ןתניהל וכישמי ,הנורוקה תפגמ לש הפוקתה תמגוד ,תוכשמתמ םוריח
 ךורצל רוביצה תא דדועל בושח ןכ ומכ .םילוחה תופוק תועצמאב - הליהקה תרגסמב םיינויחה
 ךישמהל ןכו ,ועיפוה רבכש תולחמב יכשמה לופיטו בקעמ עצבל הז ללכבו ,ולא םיתוריש
 םדקומ יוהיזל תויתפוקת תוקידב עוציבו םישרדנש םינוסיח תלבק ומכ ,תענומ האופר ליעפהלו

  .תולחמ לש

 תקפה ךילה ומייקי האופרה יפוג ללכו םילוחה תופוק ,םילוחה יתב ,תואירבה דרשמש ץלמומ
 תכרעמ תוכרעיהל ל"ותה תא ןכדעי תואירבה דרשמ יכו ,הכ דע הנורוקה יעוריאמ םיחקל
 ךותמ ,הנורוקה תפגמל עגונב טרפבו ,םירחא הפגמ יללוחמבו תימדנפ תעפשב לופיטל תואירבה
 םיעוריא םע דיתעב רתוי הבוט תודדומתה רשפאל ידכ הינייפאמ םע תודדומתהה רופישל הפיאש
 .הזכ לדוג רדסב
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 ךלהמב תפטושה האופרה תוליעפב םיטביה
 הנורוקה תפגמ

 אובמ
 יכ תעבוקו םוריח תעשל תואירבה תכרעמ תויוכמס תא הרידסמ ,1940 ,םעה תואירב תדוקפ
 זירכהל תואירבה רש יאשר "תקבדימ וא תימוקמ ,תימדיפא המויא הלחמ" לש הנכס לש הרקמב
 תורשפאמה תופסונ תויוכמס ליעפהל ךכ ףקותמו 4"םעה תואירב לע תפחרמ הרומח הנכס" יכ
 םירוקיב תועצמאב רתיה ןיב ,הלחמה לש התוטשפתה וא התרידח תא עונמל ידכ םיעצמא טוקנל
 תמרגנה הלחמה יכ תואירבה רש 5זירכה 2020 ץרמב הנורוקה ףיגנ תוצרפתה תובקעב .םייתיב
 .רוביצל הרומח הנכס הדימעמה תנכוסמ תקבדימ הלחמ איה הנורוקה ףיגנמ

 )הפגמה ץורפ דעומ - ןלהל( 2020 ראורבפ ףוסב הפגמה ץורפ זאמ ,תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע
 ויה םהמ 21,150-כ ,)םיתמואמ וא םילוח - ןלהל( שיא 830,000-כ הנורוקב ולח 2021 ץרמ דע
-כ ;שיא 33,000-כ וזפשוא לוכה ךסב ;םילוח יתבב ומשנוה השק םילוחהמ 3,650-כ ,השק םילוח

 וזפשוא ץראב הנורוקה תלחמ תוצרפתה םע .2021 ינוי עצמא דע הלחמהמ ורטפנ שיא 6,400
 הנורוק ילוחב ולפיט םילוחה תופוק האולחתה תורבגתה רחאל .םילוחה יתבב הנורוקה ילוח
 וחתפנ הפוקתה ךלהמב .םילוחה יתבל ונפוה השק וא ינוניב בצמב םילוחו ,םתיבב לק בצמב
 .הנורוק ילוחב לופיטה ךרוצל תושדח ופסונו תומייק תוטימ ובסוה ,הנורוק תוקלחמ םילוחה יתבב
 רפסמ .6הנורוקה תפגמב לופיטל תוידועיי תוטימ םילוחה יתבב ופסונ 2020 ראורבפ ףוסמ
 יפ לע .האולחתה תמרל םאתהב הפוקתה ךלהמב הנתשה ,םילוח תיב לכב ,לעופב תוטימה
  .7הנורוקה תוקלחמב תוטימ 2,474 ופסונ 2020 תנש ףוס דע ,תואירבה דרשמ ינותנ

  2021 ינוי עצמאב תרוקיבה םוכיס דעומ רחאלו ,בחרנ ןוסיח עצבמ לארשיב לחה 2020 רבמצדב
 4.6.21-ב( רכינ ןפואב דרי םוי לכב םישדחה םיקבדנה רפסמו םינסוחמ ויה הייסולכואהמ 55%-כ
 הצרפתהו הבש האולחתה 2021 ינוי ףוס תארקל ,םלואו .)םישדח םיתמואמ 31 ולגתה לשמל
 תיצחמב( םיתמואמ 2,000-מ רתוי התייה םיתמואמ לש תימויה תפסותה 2021 טסוגוא תליחתמו

 .)םישדח םיתמואמ 8,000-מ רתוי ולגתה טסוגוא

 ללוכ( השק םילוחה רפסמ ,הנורוקה תפוקתב םיתמואמה רפסמ תא םיגיצמ ןלהלש םימישרתה
  :םיתמואמה לכ ךסמ שדוח לכב ופסונש םיתמואמה רועישו םירטפנה רפסמ ,)םימשנומ

 
 
 
 

 
  .םעה תואירב תדוקפל 20 ףיעס יפל  4

 .םעה תואירב תדוקפל א20 ףיעס יפל  5

 .םילוחה תיב לש םושירה תדועתל ופסונ אל ולא תוטימ  6

 הנורוק ילוח םידליל 62 ,הנורוק תולוח תודלויל תוטימ 68 ,הנורוק ץרמנ לופיטל תוטימ 375 ,זופשא תוטימ 1,958 ןכותמ  7
 .הנורוק ילוח םידליל ץרמנ לופיט תוטימ 11-ו
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 הנורוקה תפגמ ךלהמב תפטושה האופרה תוליעפב םיטביה

  שדוח לכב ופסונש םיתמואמה םילוחה רפסמ :1 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע

 שדוח לכב םירטפנה רפסמ ,שדוח לכב ופסונש השק םילוחה רפסמ :2 םישרת
  שדוח לכב ופסונש םיתמואמה םילוחה רועישו

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע
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 תותיעב םגש חיטבהל שי םילוח לש יאופרה בצמב תורדרדיהו רוביצה תואירבב העיגפ עונמל ידכ
 םייאופרה םיתורישה ןתניהל וכישמי ,הנורוקה תפגמ לש הפוקתה תמגוד ,תוכשמתמ םוריח
 ךורצל רוביצה תא דדועל בושח ןכ ומכ .םילוחה תופוק תועצמאב - הליהקה תרגסמב םיינויחה
 ךישמהל ןכו ועיפוה רבכש תולחמב יכשמה לופיטו בקעמ עצבל הז ללכבו ,ולא םיתוריש
 םדקומ יוהיזל תויתפוקת תוקידב עוציבו םישרדנש םינוסיח תלבק ומכ ,תענומ האופר ליעפהלו

 איבהל תולולע תושק תולחמ לש םדקומ יוליגל תוקידב תייחדו יאופרה בצמה תחנזה .תולחמ לש
 .םתודרשיהב עוגפלו השק םילוחה רפסמב היילעל

 םדקומ יוליג רשפאל ,ןוכיס ימרוגל הפישחה תא תיחפהל ,רתיה ןיב ,התרטמ תענומ האופר
 העיפוה רבכש רחאל תילופיט תוברעתה עיצהלו ,םהב לופיטו ןוכיס םרוג וא הלחמ רותיאו

 ןלהל( תואירבה דרשמ .)תענומ האופר - ןלהל( קזנה תא םצמצלו םיכוביס תיחפהל ידכ הלחמה
 ,תענומ האופרל םיתוריש ןתמ לע םידקפומ םילוחה תופוקו )דרשמה וא תואירבה דרשמ -

 הלא םימוחת לע רבגומ שגד םימשו ,תואירבה יתוריש לש םיבושחה םידעיה דחאכ תרדגומה
 .8תואירבה ידדמ תרגסמב

 אולמ תא קפסל ,1994-ד"נשתה ,יתכלממ תואירב חוטיב קוח יפ לע תיארחא םילוחה תפוק
 - תינושאר האופר יתוריש םילוחה תופוק עברא וקפיס הנורוקה תפגמ תעב .תואירבה יתוריש
 תענומ האופר יתוריש ןכו - יהשלכ העיצפמ וא הלחממ לבוסה םדאל ינושאר לופיטו הכרעהה
 האופרה יתוריש תא .תעפשה ףיגנ דגנ םינוסיח ומכ ,)הנורוקה תפגמל םירושק םניאש( םייתרגש
 ,הפוקה תואפרמב םיחמומ םיאפורו האפרמב תוחא ,הפוקב החפשמ אפור םיקינעמ תינושארה
 םיקפס ידי לע םילעפומה הפוחד האופרל םידקומב ,םילוח יתב תואפרמב ,הליהקב םינוכמב
 ,הליהקב םינוכמו תואפרמב ,הפוקה תואפרמב םינתינ תענומ האופר יתוריש .א"דמבו םינוש
  .רוביצה תואירב תוכשלבו הפוקה םע םירושקה םילוח יתב תואפרמב

 ןהבו ,9םילוחה תופוקל תויחנה תואירבה דרשמ םסרפ ,2020 ץרמב ,הנורוקה ףיגנ תוצרפתה םע
 תואפרמ ,תוינושאר תואפרמ יכ עבקנ דוע .קוחרמ האופר יתוריש תתל ףידעהל שי ללככ יכ עבקנ
 אלש 10דרשמה החנה םילוחה יתב תא .ליגרכ ולעפי תודבעמו הפוחד האופר ידקומ ,םיחמומ
 :ומכ םיגירח םירקמל טרפ ,ץוחה תואפרמ תוליעפ תא קיספהל( תירוטלובמא תוליעפ םייקל
 ,תואיר ןוכמבו היגולורטנא-ורטסג ןוכמב ,בלה ןוכמב תופוחד תוקידב ,םייגולוקנוא םילופיט
 .הז חודב טרופמכ ,תויחנהה ונתשה ךשמהב .)ןוכיסב ןויריה בקעמ

 יאופר לופיט ןתמל רבעמ םהבו ,רוביצל םיתורישה ןתמב הלועפ יסופד םג התניש הנורוקה תפגמ
 םילוחב לופיטל רושקה לכבו ,קוחרמ האופר תועצמאב לק בצמב הנורוק ילוח יפלא תואמל
 ףילחתכ "תיב זופשא"ב יאופר לופיט ןתמ ןוחבל ךרוצה תא התלעה איה – השקו ינוניב בצמב
 ,שפנה תואירב ךרעמ לע שממ לש העפשה םג התייה הנורוקה רבשמל .םילוח תיבב זופשאל
 ועיפוה ןקלחו הנושארל ןקלח ,וצרפ תוישפנ תוקוצמ :ומצעתהו וכלהש םירגתא ינפב בצינ אוהו

 רסוח ,תויוליעפ תקספה ,יתרבח קותינו תודידב ,םידודיב ,תולבגהו םירגס לשב ורימחה וא בוש

 
 CT ירישכמ רועיש ,שפנ ףלאל זופשא תוטימ רפסמ :ומכ הייסולכואה תואירבלו תואירבה תכרעמל םירושקה םידדמ  8

 ןוגכ תונוש תוינורכ תולחמ לע םינותנ ,תוקונית תתומת ,תוירקיע תוומ תוביס ,םייח תלחות ,שפנ ןוילימל MRI רישכמו
 תוכיא ידדמ ןיבל הז דדמ ןיב ןיחבהל שי .םימיוסמ ןטרס יגוס לש תועראיה ,הנמשה ,םד ילכו בל תולחמ ,תרכוס
 .תואירבה יתוריש לש וא יאופרה לופיטה לש תוכיאה תמר תא םיגציימש האופרב

  .18.3.20 ,"הליהקב םייאופר םילופיט ןתמל תוכרעיה" ,תואירבה דרשמב האופר תביטח ךמסמ  9

 .19.3.20 ,"םיירוביצה םילוחה יתבב תיביטקלא תוליעפל תויחנה" ,תואירבה דרשמב האופר תביטח ךמסמ  10



 
 

 
 

 

 

|   12   |      

 

 הנורוקה תפגמ ךלהמב תפטושה האופרה תוליעפב םיטביה

 .דועו הנורוקה תלחמ ינפמ ששח ,ילכלכה בצמה תערהו ןירוטיפ ,תיתרבח היצקארטניאב
 םילבוסה ברקב ןה האירבה הייסולכואה ברקב ןה ,הדרחו ןואכיד לש תועפות ורבג ולא תוביסנב
 .תוישפנ תוערפה וא תולחממ

 תרוקיבה תולועפ
 דרשמ לש םהיתולועפ תא הנידמה רקבמ דרשמ קדב 2021 ראורבפ - 2020 רבמבונ םישדוחב
 תיללכה לש ,םייתלשממה םיירוביצה םייללכה םילוחה יתב לשו םילוחה תופוק לש ,תואירבה
 ,תענומ האופרלו זופשאה תכרעמל םיעגונה םיטביהב הנורוקה רבשמ תפוקתב .םירחא םיירוביצו

 תיבב זופשאל ףילחתכ "תיב זופשא" תייגוס םג הקדבנ .תיתנוע תעפש דגנ םינוסיח ןתמ תוברל
 .שפנה תואירב יתוריש ךרעמ ןחבנ ןכו ,םירחא םילוח לשו הנורוק ילוח לש םילוח

 תואירב יתורישב :)תופוקה - םג ןלהל( םילוחה תופוק עבראב ,תואירבה דרשמב התשענ הקידבה
 ןלהל( תדחואמ םילוח תפוקב ,)יבכמ - ןלהל( תואירב יתוריש יבכמב ,)תיללכה - ןלהל( תיללכ
 םייללכה םיירוביצה םילוחה יתבבו ,)תימואל - ןלהל( תואירב יתוריש תימואלבו )תדחואמ -

 .)םילוחה יתב - ןלהל( םירחא םיירוביצו תיללכה לש ,םייתלשממה

 תרות( ל"ותה יפל תולחמ תוצרפתהל תוכרעיה
 )המיחל
 לככ ןמצמצל תוחפל וא ,ןרגמלו תונוש תולחמ לש תוצרפתה םע החלצהב דדומתהל ידכ
 תוארוה תכרעמ - הז גוסמ םירקמל הרודס תינכות שארמ ןיכי תואירבה דרשמש שרדנ ,רשפאה
 הנוכמ הלוכ תכרעמה .םינוש םיגוסמ תולחמ לש תויוצרפתה תעב תושרדנה תולועפלו תוכרעיהל
 תואירבה דרשמ עבקיש סוחייה שיחרת לע ססבתהל ל"ותה לע .11)ל"ות - ןלהל( המיחל תרות
 תכרעמב םילוחב לופיט :םילוחב לופיטל הלועפה יכרד תא עובקל הילעו ךרעיי אוה וילאשו

 תודייטצה ,תוקבדהו תופישח םוצמצל תוליעפ ,הלחמל םיפשחנב לופיט ,הליהקבו זופשאה
 לש זוכירהו ףוסיאה יכרד תא םג עובקל שי ל"ותב .דועו תופורתב ,םינוסיחב ,האופר ירמוחב
 ל"ותב רידסהל שי ןכ ומכ .רוביצל ותרבסה ינפוא תאו תוטלחה ילבקמל ותצפה יכרד תא ,עדימה
 תעב לועפל םישרדנש םירחא םיפוג םעו הלשממ ידרשמ םע תואירבה דרשמ לש םיקשממה תא
  .הלחמ תוצרפתה תעב םהמ דחא לכ לש תוירחאה תא עובקלו ,תוצרפתהה

 תעפש :תעפש לש הימדנפ תוצרפתה תארקל תואירבה תכרעמ תוכרעיה תינכות - ל"ות
 תוצרפתהה ללכ ךרדב .ותוצרפתה םע תודדומתהה תא ןנכתל ןתינש יופצ עוריא איה 12תימדנפ
 יכרד תא עבק דרשמה .תונגראתה רשפאמה ןמז קרפ שי ץראל התעגה דעו ל"וחב תשחרתמ
  .תימדנפ תעפש - תנכוסמו השק תעפש תפגמ לש תוצרפתהב לופיטל הלועפה

 
 םיטירפ וא וקלח ,ולש יאבצה חוכה תלעפהב תקסועה ,יאבצ ןוגרא לש תרדסומ הרות - יאבצה םלועהמ חוקלה חנומ  11

 יתוברתו ינידמה בצמהמ םיעפשומ םהו ,יללכה הייפוא תא םיביתכמה תונורקעמ תבכרומ הרותה .ןותנ בצמב ,ונממ
 .ןוגראה וא הנידמה לש

 .םלועב םיבחרנ םירוזאב הייסולכואה ברקב תטשפתמה הפגמ איה הימדנפ  12
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 תעפש תוצרפתה תארקל תוכרעיה" אשונב 13הלשממ תטלחה הלבקתה 2005 רבמבונב
 תואירבה ןוגרא תזרכה תעב ,הטלחהה יפל ;)2005-מ הלשממה תטלחה - ןלהל( "תימדנפ
 קשמה אשונב תימואלה המרב לועפל ןוחטיבה דרשמ תוירחאב ,תעפש לש הפגמ לע ימלועה
 רש רזוע .)ר"עקפ( ףרועה דוקיפו יצרא ח"למ הטמ תועצמאב ,"רבשמ לוהינ תווצ" ידי לע ינויחה
 דרשמל ,ץראב תוצרפתה תעב ."רבשמ לוהינ תווצ תדובע" תא ןוחטיבה רש רובע זכרי ןוחטיבה
 דרשמל .םייאופר םייעוצקמ םיטביהב רבשמה לוהינל תללוכה תוירחאה היהת תואירבה
 םע םואיתב יחה קשמב הפגמ יוהיזו יוליג ,רוטינל תללוכ תוירחא היהת רפכה חותיפו תואלקחה
 תווצ תייחנהל םאתהב ,םמוחתב םילהנ וחתפיו וכרעיי םירחא הלשממ ידרשמ .תואירבה דרשמ
 .ןוחטיבה דרשמב רבשמ לוהינ

 תכרעמ תוכרעיהל תינכות - ל"ות תואירבה דרשמ שביג 2005-מ הלשממה תטלחהל םאתהב
 דרשמ ל"כנמ רזוח - רזוחכ הצפוה ל"ותה .תעפש לש הימדנפ תוצרפתה תארקל תואירבה
 ,ראשה ןיב ,תללוכ ל"ותה .14"תעפש לש הימדנפל תואירבה תכרעמ תוכרעיה" אשונב תואירבה
 םיריבס לופיט יאנת ןתמל םינווכמה תונורקעו םילוחב לופיטל םילוחה יתב תוכרעיהל תונורקע
 ,יתדבעמו ינילק רוטינ עוציב - הפגמה תוצרפתה תעב םילוחה תופוקל ונפויש םילוחה ללכל
-יטנא תופורת רקיעב ,םינוסיחו תופורת לש האצקהו שכרו האופרה יתווצלו רוביצל הרבסה
  .העינמו לופיטל תוילאריו

 לש הימדנפ שיחרתל תימואלה תוכרעיהה תינכות - ךמסמ ןוחטיבה דרשמ שביג 2018 ראורבפב
 )םיל"ות( תוכרעיהה תוינכות לש המלשהל וא ןוכדעל סיסב שמשמה ,"אירב לושחנ" - 15תעפש
 לושחנ" תינכות יפל .תימדנפה תעפשה םע תודדומתהל םינושה םינוגראהו הלשממה ידרשמ לש
 תוצרפתהל סוחיי שיחרתל תועגונש תוצלמה שבגמ תוננוגתהל ןוחטיבה רש רזוע הטמ ,"אירב
 םויאה תא תוטלחהה ילבקמל גיצהל איה סוחייה שיחרת תרטמ .לארשיב תימדנפה תעפשה
 םויאה ףקיהל םאתהב טוקנל שיש םידעצה תא עובקל םהל רשפאל ידכ ,לארשי תנידמל ףקשנה
 ןוחטיבה רש רושיאל תואבומ תושבוגמה תוצלמהה .יבטימ הבוגת ךרעמ ןנכתלו ויפואלו
  .הלשממהו

 טילחה דרשמה .ל"ותה ןוכדעל ךילהתב תואירבה דרשמ לחה "אירב לושחנ" שוביגל ךשמהב
 .הייסולכואה לדוגל תומאתה ךות ,2017 תנשמ 16יאקירמאה CDC-ה לש סוחייה שיחרת תא ץמאל
 לארשיב םיבשות 2,250,000-כ תולחל םייופצ תעפש לש הימדנפ תוצרפתה תעב הז שיחרת יפל
 םינושארה םישדוחה 9 דע 6-ב ץראב ןימז היהי אל"ש יופצ הלחמל ןוסיחו )הייסולכואהמ 25%-כ(

 אלל האולחת לע ססבתמ יופצה םילוחה רפסמ םא ןיוצמ אל ל"ותב יכ שגדוי ."ימדנפ עוריא לש
 ןפואב רזפתי האולחתה סמוע שיחרתה יפ לע .םינוסיחב בשחתהב האולחת וא םינוסיח ונתנייש
 םייעובשב ועיפוי האולחתהמ 40% :ימדנפה לגה לש תועובש הנומש ינפ לע דיחא יתלב
  .לגה עצמא ירחאו ינפל - רתיהו ,ישימחל ישילשה עובשה ןיב רמולכ ,לגה עצמאבש

 
 .6.11.05 םוימ ,"תימדנפ תעפש לש תוצרפתה תארקל תוכרעיה" ,4356 'סמ הלשממ תטלחה  13

 .26.9.05 ,"תעפש לש הימדנפל תואירבה תכרעמ תוכרעיה" ,35/5 רפסמ תואירבה דרשמ ל"כנמ רזוח  14

 ,ןוחטיבה דרשמ ,)הטויט דמעמב תאצמנ( תעפש לש הימדנפ שיחרתל תימואלה תוכרעיהה תינכות ,"אירב לושחנ"  15
 .2018 ראורבפ

16   CDC- Centers for Disease Control and Prevention, תירבה תוצראב שונאה יתורישו תואירבה תקלחמ לש תונכוס 
 CDC-ה .םירחא םינוגראו תונידמ םע הלועפ ףותיש תועצמאב ותוחיטב לעו רוביצה תואירב לע רומשל הדיקפתש
  .תיתביבס תואירבו )תוקבדימ תולחמ דוחייב( ןתעינמבו תולחמ תרקבב תימואלה בלה תמושת תא דקממ
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 הנורוקה תפגמ ךלהמב תפטושה האופרה תוליעפב םיטביה

 תוצרפתמ תולחמב תואירבה תכרעמ לופיט" לע םדוק חודב ןייצ הנידמה רקבמ
 דרשמ חלש 2019 תנש תליחתב יכ )תוצרפתמ תולחמ לע חודה - ןלהל( "תושדחתמו

 ,ןוחטיבה רש לש ורושיאלו ותקידבל ןוחטיבה דרשמל ןכדועמ סוחיי שיחרת תואירבה
 םרט אוה )ץראב הנורוקה תפגמ ץורפ םרט םישדוח העבראכ( 2019 רבמבונ דע םלוא
  .17ותוא רשיא

 םע .18התומלשב "אירב לושחנ" תינכות תא ןוחטיבה רש רשיא 2020 ץרמ ףוסב יכ הלע
 .2021 ראורבפ ,תרוקיבה םויס דעומ דע רשוא אל ןכדועמה סוחייה שיחרת תאז

 ,תואירבה תכרעמ לש תודדומתהה ןפואו הביצהש םירגתאה ,הנורוקה תפגמ תוצרפתה
 תואירבה דרשמ תא םיבייחמ הפגמה תוכלשה םע םיפסונ םיפוג לשו הלשממ ידרשמ לש
 סחייתהב ,הנוכדעו התמלשה ,תימדנפ תעפש תוצרפתהל ל"ותל עגונב םיחקל תקפהב
 ןוחטיבה דרשמ שרדנ םאתהבו דבב דב .הנורוקה תפגמ תמגוד ,םירחא תופגמ יללוחמל
 ךשמהבש ךכ ,"אירב לושחנ"ל עגונב לועפלו תימדנפ תעפשל סוחייה שיחרת תא רשאל
 .שרדנכ םדיצמ העמטה ךרוצל רבדב םיעגונה םיפוגהו הלשממה ידרשמ ללכל ץפוי אוה

 ינויב ץפוהו 2021 ץרמב ןכוה סוחייה שיחרת ךמסמ יכ ןוחטיבה דרשמ רסמ 2021 ילוימ ותבושתב
2021. 

  

 
 .515 'מע ,"תושדחתמו תוצרפתמ תולחמב תואירבה תכרעמ לופיט" ,)2020( א70 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ  17

 ימואלה הרבסהה הטמ תוירחאב אלו ר"עקפ תועצמאב ןוחטיבה דרשמ תוירחאב רדגויש הרבסהה םוחת טעמל  18
 .25.3.20 ,תוננוגתהל רשה 'ע ,ןוחטיבה דרשמ ,תימינפ בצמ תכרעה ןויד םוכיס .הלשממה שאר דרשמב
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 תוצרפתה תעב זופשאה תכרעמ תוליעפ
 הנורוקה תפגמ

 זפשואמ הנורוק הלוחב לופיטה
 תוקלחמה לע בר סמוע שי םהבש החיתפ יאנתב תואירבה תכרעמ תא אצמ הנורוקה תפגמ ץורפ
 ןלהל ואר( ץרמנ לופיט תוטימב רוסחמ ,19הנשב םיבר םישדוח ךשמב םילוחה יתבב תוימינפה
 רוסחמו )"הנורוקה תפוקתב םייללכ םילוח יתבב ץרמנ לופיט תודיחיו תוקלחמ תוליעפ" קרפב
  .20תוימינפה תוקלחמב םדא חוכב

 האופר ,דחוימ םייניב חוד - הנורוקה רבשמ םע לארשי תנידמ תודדומתה" - םדוקה תרוקיבה חודב
 הנידמה רקבמ עיבצה )הליהקב האופר לע םדוקה חודה - ןלהל( "הנורוקה רבשמ תעב הליהקב
 תוינפה רפסמ .הפגמל םינושארה תועובשב םילוחה יתבב םירוקיבה רפסמב תרכינ הדירי לע
 דרשמ עציבש האוושהמ .30%-כב תיללכה חוויד יפל ותחפ )ןוימ ירדח( הפוחד האופרל םיזכרמל
 ,םייללכה םילוחה יתבב תוליעפה יכ הלע 2019 ץרמ ינותנל 2020 ץרמ ינותנ ןיב תואירבה
 רועיש יכו ,2019 ץרמ תמועל 26%-ב התוחפ התייה 2020 ץרמב םיירטאיכיספהו םיירטאירגה
 רועישמ 35%-כב ןטק היה 2020 ץרמב ףלוח יחומ ץבש לש עוריאמ םילבוסכ ונחבואש םינופה
 .2019 ץרמב םינחבואמה

 ,90% זופשאה תוטימ לכ ךס לש ןקתב הסופתה התייה 201921 תנשב ,תואירבה דרשמ ינותנ יפל
 :שפנה תואירבל זופשאה ;91% :יללכה זופשאה - זופשאה יגוס תיברמב המשרנ ההובג הסופת

 רועיש םיחמומ תעדל .101% :םוקישל זופשאה ;88% :תוכשוממ תולחמל זופשאה ;95%
 2016 תנשב דמע OECD-ה תונידמ ברקב עצוממה הסופתה רועיש( 85%22 אוה יוארה הסופתה
 םימי 4.3-מ הדירי - םימי 4 התייה יללכה זופשאב תעצוממה הייהשה 2019 תנשב .)75.5% לע
  .2000 תנשב

 2019 תנשל ןוכנ( זופשאה תכרעמב הנורוקה רבשמ ברע םיימואל-ןיב םינותנ לש האוושה ןלהל
  :)ןורחא ןוכדע דעומ וא

  

 
 'מע ,"םייללכ םילוח יתבב תוימינפה תוקלחמב זופשאה תקוצמ" קרפב ,)2011( ב61 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ ואר  19

 .705 'מע "םייללכה םילוחה יתבב תודיחיו תוקלחמ תחיתפ" קרפב ,)2019( ב69 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ ;169

 .םש  20

  .33 'מע ,2021-א"פשת ,תואירבה דרשמ ,2019 לארשיב םוי זופשאל תודיחיהו זופשאה תודסומ  21

 יתבב תוימינפה תוקלחמב זופשאה תקוצמ" קרפב ,)2011( ב61 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ ואר .םימדוק תוחודב ןיוצ  22
 םילוחה יתבב תודיחיו תוקלחמ תחיתפ" קרפב ,)2019( ב69 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ ;169 'מע ,"םייללכ םילוח
 .705 'מע ,"םייללכה



 
 

 
 

 

 

|   16   |      

 

 הנורוקה תפגמ ךלהמב תפטושה האופרה תוליעפב םיטביה

  תורחא תונידמבו לארשיב שפנ 1,000-ל 23תוטימה רפסמ :3 םישרת
 2019 תנשל

 

 הנידמה רקבמ דרשמ בושיח - OECD עצוממ( הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב 24OECD-ה רתאמ םינותנ יפ לע
 .)OECD ינותנ י"פע

  תונידמל סחיב דואמ ךומנ )2.98( לארשיב שפנ 1,000-ל תוטימה רפסמש הלוע םישרתהמ
 הסופתה ,ליעל ןיוצמכו ךכמ אצוי לעופכ )4.52( ולא תונידמב עצוממל סחיבו OECD-ה
 ברע רמוא יווה .עצוממב 90% לע 2019 תנשב הדמעו ההובג איה זופשאה תוקלחמב
 .םילודג םיסמועב הדבעו תוריתי אלל זופשאה תכרעמ התייה הפגמה תוצרפתה

  

 
 הירטאירגל תוטימ ללוכ תורחא תוטימו דועיס תודסומב תוטימ טעמלו ירטאיכיספ לופיטל תוברל זופשאה תוטימ לכ  23

 .םילוחה יתבב שפנ ישושתו תידועיס

24  beds.htm-https://data.oecd.org/healtheqt/hospital. עצוממ OECD תוחוודמ תונידמ 37 יפל בשוחמ. 
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  תורחא תונידמבו לארשיב שפנ 1,000-ל םיאפורה רפסמ :4 םישרת
 2019 תנשל

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב OECD25-ה רתאמ םינותנ יפ לע

 תונידמב עצוממל בורק )3.22( שפנ 1,000-ל לארשיב םיאפורה רפסמש הלוע םישרתהמ
  .OECD-ה

 .הייסולכואה ליגב היילעה םע הלדג םייאופרה םיתורישה תכירצ ללככש ןייצל בושח םלואו
  תונידמב וליאו םינש 82.6 התייה 201926 תנשב לארשיב תעצוממה םייחה תלחות
 לארשיב דמע הלעמו 65 ליגב הייסולכואה רועיש 2018 תנשב .םינש 80.7 התייה איה OECD-ה
 לע העפשה תויהל הלוכי וז הדבועל .OECD27-ה תונידמב עצוממב 17.20% תמועל 11.65% לע
 לע האולחתה יפצל םאתהב תשרדנה תויחמומה לע םגו שיא 1,000-ל שרדנה םיאפורה רפסמ
 .ליג יפ

 
 
 
 
 

 
25  chart-https://data.oecd.org/healthres/doctors.htm#indicator. עצוממ OECD תוחוודמ תונידמ 35 יפל בשוחמ. 

26  https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/07112019_1.aspx 

27  https://data.oecd.org/pop/elderly-population.htm 
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 הנורוקה תפגמ ךלהמב תפטושה האופרה תוליעפב םיטביה

 תורחא תונידמבו לארשיב שפנ 1,000-ל תוקסעומה תויחאה רפסמ :5 םישרת
 2019 תנשב

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב OECD28-ה רתאמ םינותנ יפ לע

 ,דחוימב ךומנ )5.03( לארשיב שפנ 1,000-ל תוקסעומה תויחאה רפסמ יכ הלוע םישרתהמ
  .OECD תונידמב עצוממהמ 39%-כב לפונ אוהו

 ,ידועיסהו יאופרה םדאה חוכ תקוצמ לע םימדוק תוחודב ריעה רבכ הנידמה רקבמ דרשמ
 .29ויתויוכז לע רומשלו תואנ יאופר לופיט הלוחל תתל תלוכיב עגופש רבד

 תובקעבו הז דעומל ןוכנ יכ ןייצ אוה )דרשמה תבושת - ןלהל( 2021 ילוימ דרשמה תבושתב
 לש ןכדועמה רועישה ,הנורוקה תפגמ םע תודדומתה ךרוצל תואירבה דרשמל הנתינש תפסותה
 שביג אוה יכ דרשמה ןייצ םיאפורה רפסמל רשאב .5.4 אוה שפנ 1,000-ל תוקסעומה תויחאה
 תיילע דודיע ,ץראב האופרל םיטנדוטסה רפסמ תבחרה :הז ללכבו םרפסמ תלדגהל תוינכת
 ,דרשמה ירבדל .ל"וחב םידמולה םילארשי םיטנדוטסב הכימתו הטילקה דרשמ ףותישב םיאפור
 תינכותה .הנשב אפור ירזוע 200-ו םישדח םיאפור 600-כ ףיסוהל הרומא התומלשב תינכתה
 חוכ רובגתב ךרוצ שיש רובס אוהש ףיסוה דרשמה .יפוס רושיא ךרוצל הנידמה ביצקתל הניתממ
 .הז אשונב רצואה דרשמ לומ לעופו תואירבה תכרעמב םדאה

 
28  chart-https://data.oecd.org/healthres/nurses.htm#indicator. עצוממ OECD תוחוודמ תונידמ 38 יפל בשוחמ. 

 רקבמ ;503 'מע ,"ודובכ לעו זפשואמה הלוחה תויוכז לע הרימשה" קרפב ,)2015( ג65 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ ואר  29
 .169 'מע ,"םייללכ םילוח יתבב תוימינפה תוקלחמב זופשאה תקוצמ" קרפב ,)2011( ב61 יתנש חוד ,הנידמה
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 םיכורע םניא זופשאה ךרעמו םילוחה תופוק ,תואירבה דרשמ יכ ןיוצ תוצרפתמ תולחמ לע חודב
  זופשא תונורתפ ןתמ ךרוצל ,רתיה ןיב ;תימדנפ תעפש תוצרפתה לש הרקמל אלמ ןפואב
 תטרופמ תינכות ןיא דרשמל יכ זא ריעה הנידמה רקבמ .30םיפסונ םיזפשואמ 150,000-כל
 .הפגמ תוצרפתה תעב )דויצו האופר יתווצ ,זופשא תוטימ( זופשאה תכרעמב םירעפה תמלשהל
 דרשמ ףותישב תואירבה דרשמ לע ,לארשי תנידמל שממ לש ןוכיסב רבודמש תויה יכ ןיוצ חודב
 לש יוארהו ירשפאה תודדומתהה ןפוא תא עובקל )תימואלה םוריחה תושר( ל"חרו ןוחטיבה
 לע חודב ולעש םירעפה .31םאתהב ךכל ךרעיהלו תימדנפ תעפש תוצרפתה םע לארשי תנידמ
 טרופמו וז תרוקיבב הלעש יפכ ,הנורוקה תפגמ ץורפ םע יוטיב ידיל ואב תוצרפתמ תולחמ
 לש רבטצמה רפסמה אלא ,150,000 ידכל העיגה אל םיזפשואמה תפסות יכ םא ,ךשמהב
 1,180-כ לע 2021 ראוני ףוסב דמע םילוחה יתבב םיזפשואמה )םימשנומ תוברל( השק םילוחה
 .םילוח

 שקיב ,2020 ץרמב הנורוקה תפגמ תוצרפתה תובקעב :זופשא תוקלחמ לש הריגסו החיתפ
 ץרמ עצמאל ןוכנ .הנורוק ילוח זופשאל תוידועיי תוקלחמ חותפל םילוחה יתבמ 32תואירבה דרשמ

 תינולמב וא םתיבב ,םילוחה תופוק תחגשהב השעייש לופיטל הנורוקב לק םילוח ונפוה 2020
 יתבב ופסונ 2020 ראורבפ ףוסמ .םילוחה יתבב וזפשוא השקו ינוניב בצמב םילוח ;המלחה
 ךלהמב לעופב הנתשה תוטימה רפסמ .33הנורוקה תפגמב לופיטל תוידועיי תוטימ םילוחה
 תנש ףוס דע ,34תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע .האולחתה תמרל םאתהב םילוח תיב לכב הפוקתה

 .35הנורוקה תוקלחמב תוטימ 2,474 ופסונ 2020

 ןבור ,תומייק תוקלחמ יתיע ןפואב םצמצל וא רוגסל םילוח יתב הצליא תוטימ תבסה
 תוקלחמה ומכ ,תורחא תוקלחמב תיביטקלא תוליעפ םצמצל ןכו ,תוימינפ תוקלחמ
 תקלחמ הרגסנ הירהנב "לילגל" יאופרה זכרמב יכ הלע לשמל ךכ ;תונושה תויגרוריכה
 תרוקיבה םויס דעומ דעו לירפא שדוחמ ךכ בקע ;תוטימ 40 הבש םוקישו הירטאירג
 ירטאירגה םוקישה תוריש דואמ םצמוצ )תרוקיבה םויס דעומ - ןלהל( 2021 ראורבפב
 הנורוקה תפגמ ץורפ ינפל דוע יכו ןופצה רוזאב ףילחת וז הקלחמל ןיא יכ ןיוצי .ןופצה רוזאב
  .הלבקל םיכורא הנתמה ינמז םע האלמ הסופתב התייה איה

 יתבב זופשאה תוקלחמ תבצמב ולחש םייונישה לכ תא הפמי תואירבה דרשמש ץלמומ
 ,םוריח תופוקתב ידיתע ךרוצל רמשל שיש תונקסמו תונבות ךכמ קיסהל ידכ םילוחה
  .רופישו ןוקיתב ךרוצ לע תודיעמה ולא תא – דגנמו

 
 .515 'מע ,"תושדחתמו תוצרפתמ תולחמב תואירבה תכרעמ לופיט" ,)2020( א70 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ  30

 תוננוגתהל ןוחטיבה רש רזוע הטמ םע םואיתב ,תואירבה דרשמב שבוג תימדנפ תעפש תוצרפתהל תוכרעיהכ  31
 .לארשיב תימדנפה תעפשה תוצרפתהל סוחיי שיחרת ,ןוחטיבה דרשמבש

 ,ןונכתל ףגאהו האופרה תביטח תמיתחב ,15.3.20-מ בתכמ ,הנורוקה ףיגנב םילוחל תידועיי הקלחמב םילוח זופשא  32
 .רוחמתו בוצקת

 .םילוחה תיב לש םושירה תדועתל ופסונ אל ולא תוטימ  33

 ,2021 ראוני יושירב תודמעו זופשא תוטימ ,רקחמו עדמ ,תויאופר תויגולונכט תביטח ,עדימה ףגא ,תואירבה דרשמ  34
02.2021. 

 הנורוק ילוח םידליל 62 ,הנורוק תולוח תודלויל תוטימ 68 ,הנורוק ץרמנ לופיטל תוטימ 375 ,זופשא תוטימ 1,958 ןכותמ  35
 .הנורוק ילוח םידליל ץרמנ לופיט 11-ו
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 הנורוקה תפגמ ךלהמב תפטושה האופרה תוליעפב םיטביה

 תנייפאתמ הנורוקב השק האולחת :זופשאל םיקקזנה הנורוקב השק םילוח לש םהינייפאמ
 לע תדמוע םילוחה לש )היצרוטס( םדב ןצמחה תמרו ,ינוצמח יתאיר לשכ לש תונוש תוגרדב
 םילוח יתב ילהנמ .ןוכיס ימרוגב תולתכ רדרדיהל יופצ הלא םילוח לש םבצמ .93%-מ תוחפ
 תולחמ - םייאופר ןוכיס ימרוג ןיב רישי רשק םיאור םה יכ תרוקיבה תווצל ורסמ םילוח יתב יאפורו
 ,הנורוקב השק האולחתל - דועו תרכוסה תלחמ ,םד ץחל רתי ,בל תולחמ ,רתי תנמשה ומכ עקר
 ןוזיא ,הכימת ,תוברעתה רתיל םיקקזנ השק םילוחה .36תואירבה דרשמ לש חודמ הלוע םג רבדה
 המשנהל םיקקזנ םה םיתיעל ,)םתלחמל ינשה עובשב דחוימב( רדרדיהל לולע םבצמ ,לופיטו
 ךכו לפטמה תווצה דצמ בר בשק ךירצמה ידוחיי בצמ והז .ECMO(37( ומקא רישכמב שומישל ףאו
 וא תואירב תינורכ העיגפ םיחתפמ םימילחמה ןמ קלח .לפטמה תווצה לע בר סמועל םרוג
 םג שרדנ םיתיעלו תכשוממ המשנהל וא ךשוממ םוקישל םיקוקז םה בורל ,םיבצעה תכרעמב
  .זופשא ךשמה

 שרוד הנורוק ילוחב לופיט :םיזפשואמ הנורוק ילוחב לופיט ךרוצל םידיבכמ הדובע יאנת
 םדא חוכב תפסות םיכירצמ רשא םיידוחיי םיישק רצוי ,האופרה יתווצ לש תדחוימ תונגראתה
 :יאופרו ידועיס

 ילוחב םילפטמה םיתווצ םישרדנ תוקבדיהל ןוכיסה לשב :דחוימ ןוגימב ךרוצ לשב ישוק
 עבונה ברה םוחה לשב .דפקומו אלמ ןוגימ תחת דובעל םילוחה יתבב םיזפשואמה הנורוק
 םילוח יתב ילהנמ .תעל תעמ החונמ תוקספהל םילפטמה םיתווצה םישרדנ אלמ ןוגימב הדובעמ
 ילוחב םילפטמה םיתווצה ,ךכ לע ףסונ .ךרעל תועש שולש לכ תשרדנ הקספה יכ וכירעה
 רקובמו רדוסמ ךילהב ,תרמשמב םימעפ המכ םהלש ןגמה ידגב תא ףילחהל םישרדנ הנורוקה
 םיתווצה לש רובגתו הדובע תוקספה םיבייחמה ולא םיאנת לשב .ףסונ רחא תווצ לש חוקיפ תחת
  .רתוי םילודג ויהי םיתווצהש שרדנ םילפטמה

 לשב הקיחשו ישפנ סמוע רצוי הנורוקה תוקלחמב םילוחב לופיט :ישפנ סמוע לשב ישוק
 11-כו ,םימי 7.1-כ אוה הנורוק הלוח לש זופשאה ימי עצוממ( זופשאה ךשמו האולחתה תמצוע
  .)תימינפ הקלחמב רחא הלוח לש םימי 4-כ תמועל 38הנורוק ץרמנ לופיטב םימי

 תויחמומ - הנורוק ילוחב םילפטמה האופרה יתווצל תידועיי הרשכה תשרדנ :תידועיי הרשכה
  .ץרמנ לופיטב עדיו המשנהב

 עוציב ךרוצל םילוחה תיבב הנורוק הלוח תעונת ,הקבדה עונמל הפיאשה לשב :העונת יישק
 רוהיט ,הנכה ,יוויל לש םואית שרדנ ךכ םשל ;תבכרומ איה הימדה תוקידבו תויאופר תולועפ
  .הקידבה וא הלועפה עוציב רחאל יוקינו

 ,רומאכ שקיב ,הנורוקה ףיגנ תוצרפתה ךלהמב :הנורוק ילוחב לופיטל םדא חוכ תפסות
 600 דרשמה ףיסוה ךכ םשל .הנורוק ילוחב לופיטל תוטימ חותפל םילוחה יתבמ תואירבה דרשמ
 ;)תוימינפה תוקלחמל ןהמ 1,000( תויחא לש ןקת תורשמ 1,550 דועו םיאפור לש ןקת תורשמ
 שיחרת לע הססבתה תפסותה .)דועיסל םיטנדוטס םהמ( םיטנדוטס לש תורשמ 3,350 ופסונ ןכ

 
 .תואירבה דרשמ ,2021 ראוני ,םינייפאמו ןוכיס ימרוג :השק בצמב הנורוק יזפשואמ ,DATA-ה חוד  36

 םילפוטמל דעוימ לופיטה .יתוכאלמ רושכימ תועצמאב לפוטמ לש ומד תא ןצמחל תרשפאמה תיאופר היגולונכט  37
 .ששואתהל םילוחה בללו תואירל רשפאל דעונ לופיטה .םביל וא םהיתואיר דוקפתב ךיפה ךא ינוציק לשכמ םילבוסה

 .ביבא לתו אביש םייאופרה םיזכרמה אלל ,םייתלשממה םילוחה יתבב תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע  38
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 וב ,אישב תתל שרדיי ויפלו 2020 ינויב הנורוקה טניבקל גצוהשו דרשמה ןיכהש ויתואצותו סוחיי
 .ינוניב בצמב םילוח דצל הנורוקב השק םילוח 8,000-כלו םימשנומ םילוח 2,000-ל לופיט ,תינמז

 דצל ,תומייק תוטימ לש הבסה סיסב לע הנורוק תוטימ תחיתפל םייתומכ םידעי ללכ שיחרתה
 רתוי הובג הניקת םדקמ ןתינ הירפירפבש םילוחה יתבל .תושדח הנורוק תוקלחמ תחיתפ
 הנתינש םדאה חוכ תפסות .האולחתב ההובג היילע םע תודדומתהב עייסל דעונש תפסותל
 .2021 ינוי דע הרשוא

 ראוניב התייה השק םילוח לש תיברמה תישדוחה תפסותה ,2021 ץרמ דע 2020 ץרממש הפוקתב
 1,642 לע דמע וז הפוקתב שדוח לכב תפסותה עצוממ ;םילוח 4,680-כ לע הדמע איהו 2021

-כ לע דמע תינמז וב םיזפשואמ ויהש השק םילוח לש יברמה רפסמ זא דע יכ ןיוצי .השק םילוח
1,18039. 

 )םימשנומ ללוכ( שדוחב םישדחה השק םילוחה רפסמ :6 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע

 
  general-https://datadashboard.health.gov.il/COVID/19 :תואירבה דרשמ ינותנ יפל  39



 
 

 
 

 

 

|   22   |      
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 לופיט תתל שרדיי אישב ויפלש ,יפצה תואירבה דרשמ שיחרת יפ לע יכ הלוע ךכ ךותמ
 םילוחה אישמ הובג היה ,השק בצמב הנורוק ילוח 8,000-כ דועלו םימשנומ םילוח 2,000-ל
 לעופב ךא ,השק םילוח 10,000-ל יפצ לוכה ךס( הפוקתה לכב תינמז וב וזפשואש השק
 לשב רתיה ןיב ,האולחתה רועישב תרכינ הדירי הלח 2021 לירפאמ יכ ןיוצי .)1,180-כ ויה
  .40הייסולכואה תיצחממ רתוי לש התונסחתה

 ססיב אוה םהיפלש םילוקישה תא חתנל תואירבה דרשמל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 חקלנש תוריהזה םדקמ םא ןחביש ץלמומ .10,000 - השק םילוחה רפסמל ותיזחת תא
 תא ןכדעל ידכ דחוימב תינויח וז הצלמה .ססובמ השק םילוחה לש יופצה רפסמל סחיב
 .דיתעב וחתפתיש הרקמב ,םוריח יעוריאל תוכרעיהל תואירבה דרשמ לש ל"ותה

 תורשמ 600( הכלהמב ונתינש תופסותהו הפגמה ברע היהש םדא חוכב רוסחמה חכונ
 3,350 ןכו ]תוימינפה תוקלחמל ןהמ 1,000[ תויחא לש ןקת תורשמ 1,550 ,םיאפור לש ןקת
 ושרדנש תויחמומה ימוחת תא ןחבי תואירבה דרשמש ץלמומ ,)םיטנדוטס לש תורשמ
 לש הלחמה תרמוח יפ לע הנורוקה תוקלחמב וזפשואש םילוחל תואנ לופיט ןתמל
 ךרוצה ןוחבל ץלמומ דוע .הימדנפ ןהש תופגמ תעפות לע ךכמ דומלל ידכ םילפוטמה
 יפכ הייסולכואל האופר יתווצ לש סחיב דומעל ידכ ןקתה תורשמ תאצקה ךשמהב
 .םלועב תורחא תומדקתמ תונידמבו OECD תונידמב לבוקמש

 רבד ,הנורוקה תפגמ ךלהמב ופסונש ןקתה תורשמ תא עבקל שי יכ ,ןייצ אוה דרשמה תבושתב
 הנעמ ןתמ ךרוצל תיטירקו תיחרכה איה תורשמה תפסות יכו תמייקה הניקתה תת תא ןקתיש
 .םילפוטמה יכרצל םאתומה יתוחיטב

 תוקלחמה לש הסופתה רועיש קדבנ תרוקיבב :תוימינפה תוקלחמב הסופתה רועיש
 תוקלחמב וזפשואש השק םילוחה רפסמ םילוחה יתב לכב קדבנ ןכ .םילוחה יתבב תוימינפה
 תנשב הליבקמה הפוקתבו וז הפוקתב ולחש םייונישה תא םיגיצמ ןלהלש םימישרתה .הנורוקה

2019:  

  

 
 םילוחה רפסמ .היינש הנמב םינסוחמ ןוילימ 4.813-כו הנושאר הנמב םינסוחמ ןוילימ 5.256-כ לארשיב ויה 1.4.21-ב  40

 .םילוח 372 לע דמע השק
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 םילוחה יתבב תוימינפ תוקלחמב שדוחב עצוממה הסופתה רועיש :7 םישרת
 2020-ו 2019 םינשב

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע

  ,םילוחה יתב לכב הנורוקה תוקלחמב השק םילוחה רפסמ :8 םישרת
 2020 רבמצד-ץרמ

 

 הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע
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 הנורוקה תפגמ ךלהמב תפטושה האופרה תוליעפב םיטביה

 םילוחה יתבב תוימינפה תוקלחמב שדוחל עצוממה הסופתה רועיש יכ הלוע םימישרתהמ
 םשרנ הסופתה איש 2019 תנשב .2019 תנש לש הזל האוושהב ךומנ היה 2020 תנשב
 הסופתה עצוממ ;85% - ינוי שדוחב היה אישה 2020 תנשב וליאו ,102% - ץרמ שדוחב
 אוה 2019 תנשב וליאו 75%-כ לע דמע )רבמצד דע ץרמ םישדוחב( 2020 תנשב תישדוחה
 דוע .הנורוקה תפוקתב הסופתה רועישב 21%-כ לש תעצוממ הדיריב רבודמ - 96% היה
 ,הכומנ התייה תוימינפה תוקלחמב תעצוממה הסופתה 2020 רבוטקוא שדוחב יכ הלוע
 .השק בצמב םיזפשואמה הנורוק ילוח לש הובג רפסמ םשרנ תאז דצלו

 טסוהש ךכב הנורוקה תפוקתב תוימינפה תוקלחמב הסופתה רועישב הדיריה תא ריבסהל ןתינ
 םילוח תוחפ ןכלו וחתפנש הנורוקה תוקלחמל תוימינפה תוקלחמהמ ידועיסו יאופר םדא חוכ
 וכירעה םילוחה יתב ילהנמ .זופשאה תופוקת רומאכ ורצוק ןכ ומכ .תוימינפה תוקלחמב וזפשוא
 רוביצה ,תוקבדיהמ ששח לשב :תוימינפה תוקלחמב הסופתה רועישב הדיריל תופסונ תוביס
 - םיידי תנייגיה לע הרימשו תוכסמ תייטע ,תויולהקתהמ תוענמיה ;םילוחה יתבל תונפלמ ענמנ
  .תימוהיזה םייעמה תאולחתו תיתמישנה האולחתה רועיש תא ומצמצ ולא לכ

 בלושמ תווצ םיקהש ,ןייצ אוה ,תוימינפה תוקלחמב הסופתה ירועיש ןיינעל ,דרשמה תבושתב
 ןוחבל תווצה לע .ךכל םימיאתמה םידדמ עובקל ודיקפתש םילוחה יתב יגיצנו דרשמה יגיצנ לש
 עוציב לעו זופשאה תוקלחמ לש תוליעפבו תוסופתב םייונישה לע הנורוקה לש העפשהה תא םג
 תוצרפתה תארקל תוכרעיהל תוינכתה תא ןכדעל ותנווכב יכ ,רסמ אוה דוע .םינושה םידדמה
 רוביצה לש ששחל הנעמ ונתיש םירסמ תרבעהו הרבסה תינכת וללכי ןהש ךכ ,תופגמ לש
 לש תומגמ םדקומ תוהזל רשפאיש ךלהמ םדקל ותנווכב ףסונב ;יאופר לופיט תלבקל היינפמ
 רבשמ יכ ,ןייצ דרשמה .)הליהקבו םילוחה יתבב( םיצוחנ םייאופר םיתורישב שומישב הדירי

 םע תודדומתה ורשפאיש ,זופשאה תכרעמל תוברזר תריציב ךרוצה תא שיגדה הנורוקה תפגמ
  .םייופצ יתלב םירבשמ לשב זופשאב ךרוצה םעו האולחתב היופצ אל היילע

 רועישב הדיריל עגונב ולעש תרוקיבה יאצממ לש הניחב םילשי תואירבה דרשמש ץלמומ
 ךילשהל ידכ ,ךכל תוביסה תאו הנורוקה תפוקתב תוימינפה זופשאה תוקלחמב הסופתה
 קודבי דרשמהש םג ץלמומ .תע לכב תוקלחמה לש תיבטימהו היוצרה הסופתה לע ךכמ
 טסוה ןהבש תופוקתב תוימינפה תוקלחמב םיזפשואמה םילוחל ןתינש לופיטה תוכיא תא
 תוקלחמ( רבג תורחאה תוקלחמ לע סמועהו הנורוקה תוקלחמל ולא תוקלחממ םדא חוכ
 לש ויתועפשה תא חתנל ידכ תוינויח ולא תולועפ .)'וכו תודבעמ ,ץרמנ לופיט ,הימדה
 לוהינה ןפוא לע דומלל רשפא ונממ רשא הנורוקה תפוקתב ךרענש "יעבט יוסינ"ה
 תואירבה דרשמש ץלמומ ,ךכל םאתהב .םילוחה יתבב זופשא תוקלחמב םייוצרה לועפתהו
 זופשאל עגונב ותסיפת תא שבגיש ןכו ולש זופשאה תוינידמ תא ןכדעל ךרוצה תא ןחבי

 .םוריח תעב תוימינפה תוקלחמב
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 השק האולחת תעינמו תפדוע התומת
 תוומה ירקמ רפסמ תא הנומה רוביצה תואירבבו היגולוימדיפאב חנומ איה 41תפדוע התומת
 תווצל ורסמ םילוח יתב ילהנמ .םיילמרונ םיאנתב הפוצמה התומתל לעמש תרדגומ הייסולכואב
 תומל תורבתסהה תא תולעמ ,תרכוסו םד ץחל רתי ,רתי תנמשה ומכ עקר תולחמ יכ תרוקיבה
 תולבגה ,דגנמ .יאופר לופיט תלבקל תונפל ששח בקע יאופר לופיט לש החנזה םג ךכ .הנורוקמ
 תונואתמ לשמל םימרגנה תוומה ירקמ תא םצמצל םילוכי הפגמה תוצרפתה תעב רגסו העונת
 תעפשמ תוומ ירקמ תוחפ םג ורפסנ הנורוקה תפגמ תוצרפתה תעב .הדובע תונואתמ וא םיכרד
 .םיידי תנייגיה לע הרימשו תוכסמ תייטע ,טקננש יזיפ קוחיר לשב תיתנוע

 תמועל ,43םיבשות ,44840 לארשיב ורטפנ 2020 רבוטקוא ףוס דעו ראונימ 42ס"מלה ינותנ יפ לע
 םימישרתה .)6%-כ( םירטפנ 2,392 לש תפסות יהוז .הפוקת התואב 2019 תנשב ורטפנש 38,056

 םינשב רבוטקוא דע ראונימש הפוקתב התומתה ירועיש תאו םירטפנה רפסמ תא םיגיצמ ןלהלש
2017 - 2020: 

 םינשב רבוטקוא-ראוני םישדוחב לארשי יבשות לש תוריטפ :9 םישרת
 2017 - 2020 

 
 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ס"מלה ינותנ יפ לע

 
41  covid-mortality-https://ourworldindata.org/excess  

 ,3.12.20 ,תרושקתל העדוה ,ס"מלה  42
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2020/דע-םינותנ-הנורוקה-תפוקתב-לארשיב-התומתה-ךסב-היילע-

 aspx.2020-רבוטקוא-ףוס

43  https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/םייח.-תלחותו-התומת.aspx 
 .2021 - 2000 ,הריטפ שדוח יפל ,לארשי יבשות לש תוריטפ חול ,םימישרתו תוחול ואר
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 הנורוקה תפגמ ךלהמב תפטושה האופרה תוליעפב םיטביה

 2020 - 2017 םינשב םיבשות 1,000-ל שדוח יפל התומתה רועיש :10 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ס"מלה ינותנ יפ לע

 םינשל סחיב ךומנ היה התומתה רועיש 2020 ץרמ-ראוני םישדוחב יכ הלוע םישרתהמ
 ילוימ וליאו ,הובג רתוי טעמ היה התומתה רועיש 2020 יאמ-לירפא םישדוחב ,2019 - 2017
-כב הובג היה התומתה רועיש 2020 רבמטפסבש ךכ ,התומתה רועישב הקיסנ הלח 2020
-כב הובג היה התומתה רועיש 2020 רבוטקואבו ,2019 רבמטפסב התומתה רועישמ 22%
 .2019 רבוטקוא תמועל 26%

 :לארשיב תרכינ תפדוע התומתל האיבה הנורוקה תפגמ יכ ןיוצ 202144 ץרמב םסרופש רקחמב
 דע ילוי ףוסמו ,3,338 לע הנורוקמ תוומה ירקמ לש ימשרה רפסמה דמע 2020 רבמצד ףוסב
 ןדיעב התומתה יכ ןיוצ דוע .30% לש אישל לארשיב תפדועה התומתה התלע רבוטקוא תליחת
 תורחא תוביס לשב התומתב םוצמצה תא םג ןובשחב םיאיבמ םא םלוא ,7%-כב הלדג הנורוקה
 )תיתמישנ האולחת ומצמצש ןכתייש תוכסמ תייטעו יזיפ קוחיר ,םיכרד תונואת םוצמצ לשמל(
 תונידמב הדדמנש וזמ הכומנ ךא ,תרכינ היילעב רבודמ .10%-כ לש רועישב התלע התומתה
 ינפל םג לארשיבש ולאמ םיהובג ויה התומתה ירועיש םש ,תירבה תוצראב 18% לשמל( תורחא
 .)הנורוקה תפגמ

 
 ץרמ ,ברניו סכלא ,2020 תנשב לארשיב םייח תלחותו תפדוע התומת ,לארשיב תיתרבחה תוינידמה רקחל בואט זכרמ  44

2021. heb-2020-in-expectancy-life-and-mortality-http://taubcenter.org.il/he/excess/   
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 יכ עבוק 202145 ץרמב םסרפתהש ביבא לת תטיסרבינואו ןוינכטה ,ןמציו ןוכמ לש ףתושמ רקחמ
 םתומל תוביסה תא וקדב רקחמב .םילוחה יתבב סמוע לשב המרגנ הנורוקמ תפדועה התומתה
 לש ינשה לגה( 28.10.20-ל 9.9.20 ןיב םילוחה יתבב םיזפשואמ ויהש הנורוקב םילוח 620 לש
 אצמ רקחמה .םכותמ תוומ ירקמ עונמל ןתינ היהש ןכתיי יכ הנקסמל ועיגהו ,)לארשיב הפגמה
  .הלע םיזפשואמה הנורוקה ילוח רפסמש לככ רכינ ןפואב התלע התומתה יכ

 הניא הנורוקה ףיגנ תוטשפתה תובקעב םלועב תפדועה התומתה תיינמ :תימואל-ןיב האוושה
 ןקלחו םילוחה יתבב הנורוק ילוח לש התומתה לע קר תוחוודמה תונידמ שיש ןוויכ הדיחא
 רחאל קר הנורוקמ תוומ ירקמ לע תוחוודמ תומיוסמ תונידמ ןכ ומכ .תיבב התומת לע קר תוחוודמ
 תיבב רטפנ הלוחש ןכתיי ךכ ;ףיגנב עוגנ היהש החכוהכ רטפנה לש תיבויח PCR46 תקידב
  .הנמיי אל ןכלו קדבנ אל םלוא ףיגנהמ

 :תונוש תונידמב התומתה ףדוע גצומ םישרתב ןלהל

 
45  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7997985/. 

 Hospital load and increased COVID-19 related mortality - a nationwide study in Israel Hagai Rossman, Tomer 
Meir, Jonathan Somer, Smadar Shilo, Rom Gutman, Asaf Ben Arie, Eran Segal, Uri Shalit, Malka Gorfine 

 PCR - Polymerase Chain( תירלוקלומה הקידבה איה הנורוקה ףיגנ ןוחבאל םלועב תלבוקמה תינקתה הקידבה  46
Reaction( הדבעמל התחילשו םהינשמ וא עולהמ ,קדבנה לש ריחנהמ המיגד תחיקל תועצמאב תעצבתמה. 
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 הנורוקה תפגמ ךלהמב תפטושה האופרה תוליעפב םיטביה

 רפסמ - תורחא תונידמבו לארשיב תפדועה התומתה רועיש :11 םישרת
  2019 - 2010 םינשב םירטפנה עצוממ תמועל 2020-ב םירטפנה

 )score-P47 דדמ יפל(

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב 48דרופסקוא תטיסרבינוא לש עדימ רגאממ םינותנ יפ לע

 סחיב ,2020 תנשב םידעומ המכב הדדמנש לארשיב תפדועה התומתה יכ הלוע םישרתהמ
 תוגצומה תורחאה תונידמהמ המכבש וזמ ההובג התייה ,2019 - 2010 םינשה עצוממל
 הזמ רתוי הובג תפדועה התומתה רועיש היה תירבה תוצראב קר 2020 ץרמב :םישרתב
 תפדועה התומתה רועיש 2020 רבוטקואבו רבמטפסב ;טסוגואבו ילויב םג ךכ ,לארשיבש
 רבמצדבו רבמבונב יכ ןייצל יואר .םישרתב תוגצומה תונידמה ןיבמ הובגה היה לארשיב

 .תוגצומה תונידמה ןיבמ ךומנה היה לארשיב תפדועה התומתה רועיש 2020

 
 תוריטפה רפסמ ןיב םיזוחאב לדבהה לש בושיח ללוכו ,תוריטפה רפסמ לע קר ססבתמה דדמ ,P-score דדמ יפל  47

 - 2015( תומדוקה םינשה שמחב םיליבקמה תועובשב תוריטפה לש עצוממה רפסמה ןיבל 2020 תנשב תויעובשה
-לארשיב-התומתה-ךסב-היילע /(https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2020 ס"מלה םוסרפ יפל .)2019

 ךכב אוה ונורסח ךא ,תונידמ ןיב האוושהל לבוקמ דדמ והז )aspx.2020-רבוטקוא-ףוס-דע-םינותנ-הנורוקה-תפוקתב
 ללגב ,דחוימב יתייעב הז ןורסיח .התומתה תמגמ תאו הבכרהבו הייסולכואה לדוגב םייונישה תא ןובשחב איבמ וניאש
 לש הפוקתב םג םיבושח תויהל םילוכי תונידמה ןיב )םיליג בכרהו לדוג( הייסולכואבו התומתב תומגמב םילדבהש
 .םינש שמח

48  covid-mortality-https://ourworldindata.org/excess 
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 לש ולאל סחיב לארשיב תפדועה התומתה ינותנ תא חתני תואירבה דרשמש ץלמומ
 היתועפשה תא ןובשחב איבהל שי ,רתיה ןיב .הל תוביסה לע דומעל ידכ םלועה תונידמ
 ויה זאש ,לארשי יגח תפוקת םג ךכו תפדועה האולחתה רועיש לע םירגסה תפוקת לש
 חותינ .התומתה רועיש לע עיפשהל םחוכבש םירחא םיעוריא םג ןכו תובורמ תויולהקתה
 תוצרפתה תעב לבקל שיש תוטלחהל עגונב תויביטרפוא תונקסמ קיסהל ידכ שורד הז

 .דרשמה לש ןכדועמה ל"ותב ובלשל שיו תופגמ

 יתבב ץרמנ לופיטל תודיחיהו תוקלחמה תוליעפ
  הנורוקה תפוקתב םייללכ םילוח

 בכרומו השק בצמב םילוחב תולפטמה ,ץרמנ לופיטל תודיחי וא תוקלחמ תולעופ םילוחה יתבב
 - ןלהל( המשנהלו רוטינ תולועפ ידכ ךות ןוזיאל ,םייחב הכימתל ,הדומצ החגשהל םיקוקזה
 ,יללכ ץרמנ לופיטל תודיחי שי ץרמנ לופיטל תודיחיה יגוס ןיב .)תודיחי וא ,ץרמנ לופיטל תודיחי
  .דוליב ץרמנ לופיטו םידליב ץרמנ לופיט ,יגרוריכוריונ ,יגולוידרק ,יתמישנ

 לופיט תוטימ 764 לוכה ךסב שי יללכ זופשאל תודסומה לש ןקתב 49תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע
 ץרמנ לופיט תוטימ 64-ו יתמישנ ץרמנ לופיט תוטימ 215 ,יללכ ץרמנ לופיט תוטימ 394 ןהמ ,ץרמנ
 3%-כ לע דמוע לארשיב יללכה זופשאה תוטימ ללכ ךותמ יללכ ץרמנ לופיט תוטימ רועיש .50בל
 עצוממב דמוע הפוריא תונידמב ץרמנ לופיט תוטימ רועיש - תורחא תונידמל האוושהב דואמ ךומנו

  .10%51-כ לע דמוע ןרועיש תירבה תוצראבו ,יללכה זופשאה תוטימ ךסמ 5%-כ לע

 םילוח 25,000-כ לוכה ךסב יכ הפוצ דרשמה תימדנפ תעפש תוצרפתהל סוחייה שיחרת יפל
 ריעה הנידמה רקבמ .המשנהל וקקדזי םילוח 12,500-כ דועו ,ץרמנ לופיט תודיחיב זופשאל וקקדזי

 תפוקתב לעופב ,ליעל רומאכ .52גצוהש שיחרתל ץרמנ לופיטל תוטימב רוסחמ םייקש ךכל עגונב
 .המשנהל ושרדנש וא השק ורדגוהש םילוח תוחפ ויה הנורוקה

 לופיטב ירקיעה 53קובקבה ראווצש הלע הנידמה רקבמ דרשמל םילוח יתב לש םיחווידה זוכירמ
 תויחמומו ץרמנ לופיטב תויחמומ לעב יאופר םדא חוכב רוסחמ אוה הנורוקב השק םילוחב
 יתב ילהנמ ירבדל .השקו בכרומ בצמב םילוחב לופיטב ןמוימ ידועיס םדא חוכ ןכו המשנהב
 ןכש ןמז ךרוא הנורוקה ילוחב לופיטל האופר יתווצ לש תוסנתההו הרשכהה ךילהת ,םילוח
  .המשנהב תויחמומו םיידוחיי ןויסינו עדי םישורד

 
 .24 'מע ,10 חול ,"2020 ראוני ,יושירב תודמעו זופשא תוטימ" ,עדימה ףגא ,תואירבה דרשמ  49

 תוטימ 8 ,תיללכ היגרוריכ ץרמנ לופיט תוטימ 15 ,םצע חמ ץרמנ לופיט תוטימ 8 ,יגולוקנוא ץרמנ לופיט תוטימ 6 ןכו  50
 .דועו היגרוריכוריונ ץרמנ לופיט תוטימ 67 ,םד ילכ ץרמנ לופיט

 https://www.ima.org.il/MainSiteNew/ViewCategory.aspx?CategoryId=5337 י"רה רתאמ םינותנ  51

 .515 'מע ,"תושדחתמו תוצרפתמ תולחמב תואירבה תכרעמ לופיט" ,)2020( א70 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ  52

.םילוחל יואר לופיט ןתמ רשפאמ אל וב רוסחמש באשמ - תואירבה תכרעמבו ,תכרעמה תוליעפ תא ליבגמה באשמה  53
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 הנורוקה תפגמ ךלהמב תפטושה האופרה תוליעפב םיטביה

 2021 ראוניב העבק ,)תוכיאו הרקב תדעו - ןלהל( 54דרשמה ל"כנמ הנימש "תוכיאו הרקב תדעו"
 דומצב ולעפ ץרמנ לופיטב םיחמומ רשאכ וגשוה הנורוק ילוחב לופיטב רתוי תובוטה תואצותה יכ
 הלוח לש המלחהה ייוכיס יכ הדעווה האצמ דוע .הלא תוקלחמב םילפטמה םיאמינפה םיאפורל
  .ץרמנ לופיטל הדיחיב לפוט םא רתוי םיבוט ויה השק בצמב

 ידכ רתויב םיינויח הז םוחתב םיחמומו יתמישנו יללכ ץרמנ לופיט תוטימ יכ הלוע רומאהמ
  .השק בצמב הנורוק ילוח לש המלחהה ייוכיסבו לופיטה תוכיאב העיגפ עונמל

 יתבבש ץרמנה לופיטה תוטימ תא תופמל תואירבה דרשמל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 ןקתה תא עבקיש ץלמומ ןכ ומכ ;הז םוחתב החמומה םדאה חוכ תאו ןהיגוס יפל םילוחה
 תינכות שבגיש םג ץלמומ .ץרמנ לופיט יתורישל םיקקזנל יואר הנעמ ןתנייש ךכ שרדנה
 ץלמומ .םימייקה םירעפה םוצמצל םישרדנה ביצקתו םינמזה חול עבקיו םירעפה תמלשהל
 דבב דב .ולש תויתנשה ביצקתה תינכותו הדובעה תינכות תעיבקב םג הז ךרוצ איביש
 תוחמתה דודיע תועצמאב ץרמנ לופיט םוחתל ידועיי םדא חוכ רישכי דרשמהש ץלמומ
 רצוויהל םילולעש םירעפל ריהמ ןורתפ ןתיתש תינכות שבגי דרשמהש ץלמומ דוע .םוחתב
  .םוריח תעב

 םיכרצה תניחב ךות תומייקה ץרמנ לופיטה תוטימ יופימב לחה אוה יכ ,ותבושתב רסמ דרשמה
 תא רבגת יכ ,ףיסוה דרשמה .םירעפה תמלשהל הנעמ ןתיתש ,תינכת שבגל תנמ לע תאזו

 לופיט ןכו םידלי ץרמנ לופיטו הפוחד האופר ,ץרמנ לופיט :ולא םיאשונב תויחא תרשכהל ךרעמה
  .ECMO ירישכמב םיכמתנה םילוחב

 תעב תורחא זופשא תוקלחמ לש ןתוליעפ
 הנורוקה תפגמ תוצרפתה

 דרשמב האופרה תביטח המסרפ 2020 ץרמב :םילוחה יתבב תיביטקלא תוליעפ םוצמצ
 טעמל תלטובמ וז תוליעפ 22.3.20-מ ןהיפלו ,םילוחה יתבב תיביטקלא תוליעפל תויחנה תואירבה
 הסופתה 2020 יאמ דע ץרמ םישדוחב ןושארה האולחתה לג ךלהמב .םיפוחד םילופיטו םיחותינ
  .ךשמהב 12 םישרתב גצומכ ,2019-ב הליבקמה הפוקתהמ הכומנ התייה ןכא

 האולחתה ינותנ חכונ :םילוחה יתבב תיביטקלא תוליעפ םוצמצ לע הטלחהה לוטיב
 תוליעפה תא םצמצל דרשמה תייחנה המסרפתהש תעב םיהובג ויה אל רשא ,השקה
 אבישו יקסארוס ש"ע ביבא לת יאופרה זכרמה תולהנה ונפ 2020 לירפא תליחתב ,תיביטקלאה
-ב ,הליחתבש רחאל .תיתרגשה תוליעפל הריהמ הרזח רשפאל השקבב תואירבה דרשמל

 שדחל םילוכי םה יכ םילוחה יתבל דרשמה עידוה 26.4.20-ב ,השקבה תא דרשמה החד ,14.4.20
 ,האולחתה תמגמ תונתמתה לע ססבתמ רשא 55עבקש הוותמל םאתהב תיביטקלא תוליעפ
 וייח תוכיא לעו רוביצה לש ותואירב לע תויאופר תועפשה ןיטקהל ךרוצהו סוחייה שיחרת ןוכדע
  .ךוראה חווטבו רצקה חווטב

 
 .1996-ו"נשת ,הלוחה תויוכז קוח יפ לע המקוה  54

55  https://docisolation.prod.fire.glass/?guid=9a803213-1296-4f39-0bbf-3e86893790f0 
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 2020 לירפאב םירומאה םייאופרה םיזכרמה תשקב תא תוחדל טילחה דרשמה יכ הלע
 ךכ .םיכמות םינותנ לע תונעשיה אלל תיתרגשה תוליעפל הריהמ הרזח תורשפאל עגונב
 תא ,האולחתה יפצ לומ לא םילוחה יתבב הנורוקה ילוח רפסמ תא גיצה אל אוה ,לשמל
 ךכל עגונב ןיוצי .דועו הלא םייופצ םילוחב יואר לופיט ןתמל תוצקהל שיש םיבאשמה
 תירוטלובמא תוליעפ לע רוסאל ךרוצ ןיא יכ היתוצלמהב הללכ תוכיאו הרקב תדעווש
 םילוח תיב לכל וז תוינידמ לע הטלחה רזבל םוקמ שיו ,יחרכה רבדה םרט תיביטקלאו

 .םיתווצה תלוכיל םאתהב

 תיביטקלאה תוליעפה םוצמצ לע הפיגמה תליחת םע טילחה יכ תואירבה דרשמ ןייצ ותבושתב
 וניאש זופשא תוטימ תונפל ןוצר היהו םיעודי ויה אל התוטשפתהו הפיגמה ףקיה :םיעינמ רפסממ
 תעה לכ וסנכנ עוריאה תליחתב םייאופר םיתווצ ;הנורוק ילוחב לופיטה ךרוצל םיתווצו ףוחד
 עגמה םוצמצ .)םייחרכה וא םיפוחד חרכהב אלו( םילוח םילפוטמל הפישח ללגב ולחו דודיבל
 לפטל הרישכ היהתש םיתווצ לש הריבס תומכ לע הרימשל יחרכה היה םייחרכה אל םילוח םע
 ,הלחמה םע םתורכיה ,הפיגמה תומדקתה םע .)הנורוק ילוח םגו "םיליגר" םיפוחד םג( םילוחב
  .אשונב היגטרטסאה התנוש ,ןושארה לגה ךוש םע ןכו םיתווצל ןוגימ יעצמא תסנכה

  םילוח יתבב תומיוסמ תוקלחמב עצוממה תוטימה תסופת רועיש :12 םישרת
 2020-ו 2019 םינשב ינוי-ץרמ םישדוחב

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע
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 הנורוקה תפגמ ךלהמב תפטושה האופרה תוליעפב םיטביה

 ינוי דע ץרמ םישדוחב םילוחה יתבב תונוש תוקלחמב תוטימה תסופת יכ הלוע םישרתהמ
 תונוש תמייק יכ הלוע דוע .2019 תנשב הליבקמה הפוקתל האוושהב הכומנ התייה 2020

 התייה תטלובה הדיריה .37%-ל 2%-כ ןיב הענ איהו תונושה תוקלחמה ןיב הדיריה רועישב
 היגרוריכ תקלחמב תאז תמועלו ,)37%( ןורג ןזוא ,ףא תקלחמבו )27%( ןימו רוע תקלחמב
 .דבלב 2%-כ - ירעזמ היה הדיריה רועיש בלו הזח

 וריהביש םיטרופמ םייעוצקמ םיללכ שבגל תואירבה דרשמל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 היופצה תלעותב בשחתהב ,התבחרהלו תיביטקלא תוליעפ םוצמצל םילוקישה תא
 .םהב יאופרה לופיטה תייחד בקע םירחא םילוחב העיגפב ךרעומה קזנה תמועל המוצמצב
 .ל"ותב הלאה םיללכה תא עימטהל ץלמומ

✰ 

 הרוגימל סייגתהל תואירבה תכרעמ תא תבייחמה תימלוע הפגמ תצרופ הפוקתל תחא
 דעומב .לארשיב הנורוק ילוח הנושארל ולגתה 2020 ראורבפ ףוסב .הלחש ימב לופיטלו

 םנוסיחל ךשמהב ,ץראב הכיעד תמגמב תאצמנ הנורוקה תפגמ יכ הארנ תרוקיבה םויס
  .לארשי יבשותמ םיבר לש

 תואירבה תכרעמש ץלמומ ,הלאכ םיבצמב דיתעב רתוי הבוט תודדומתה רשפאל ידכ
 תואירבה תכרעמ תוכרעיהל ל"ותה תא ןכדעתו םיחקל תקפה לש ידוסי ךילה םייקת
  .םירחא הפגמ יללוחמלו תימדנפ תעפשל

 תכרעמב קובקבה יראווצ תא והזי - םילוחה תופוקו דרשמה - תואירבה תכרעמש םג ץלמומ
 יעגפנב שרדנ לופיטל םיכרד ועבקיו רוביצל תואנ יאופר לופיט קינעהל תלוכיב םיעגופש
 תואצותה תא רמשי תואירבה דרשמש ץלמומ ;םירחא םילוחב תירעזמ העיגפ ךות הפגמה
 טרופמכ ,רופיש שרדנש תא ןקתל לעפיו הפגמה תוצרפתה תפוקתב ותולהנתהמ תויבויחה
 םילולסמ תוחיטבמה תויבטימ הדובע תוטיש עבקי דרשמהש ץלמומ ,רתיה ןיב .הז חודב
 ,ךרוצה תעב יאופר לופיט תלבקל תונפל וששחי אלש ידכ םילפוטמל םייקנו םיחוטב
 םג ץלמומ .החוטב הביבסב יאופר לופיט לבקי יכ חטבומש ךכ לע רוביצל הרבסה בלשיו

 הנעמ ןתיתש תינכות ןיכישו הנורוקה תפוקתב םילוחה יתב לש תוליעפה תא הפמיש
 תוקלחמבו תורחאהו תוימינפה תוקלחמב רחאו ידועיס ,יאופר םדא חוכ רובגתב ךרוצל
  .הצרפש הפגמה ילוחב תולפטמה תוידועייה
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 תפגמ תפוקתב תענומ האופר יתוריש
 הנורוקה

 ןוכיסה םרוג לש וא הלחמה לש רותיאו םדקומ יוליג איה תענומה האופרה לש היתורטממ תחא
 ,ךשמתמ רבשמ תעב .הלחמה ךלהמ תא תונשל ידכ ,רשפאה לככ םדקומ בלשב םהב לופיטו

 טרפבו ,תענומה האופרה תא חינזהל םוקמ ןיא ,הנשכ ,התע דע ךשמנש הנורוקה רבשמ ומכ
  .וז תוליעפ ךשמה םירשפאמ םיאנתהשכ

 תאו םייללכה םילוחה יתבב תומיוסמ ץוח תואפרמ לש תוליעפה תא קדב הנידמה רקבמ דרשמ
 ושענש תוקידב המכ םימישרתב ןלהל .תופוקה תואפרמבו םילוחה יתבב ושענש תוקידבה
-מש הפוקתב ושענ רשאו ,תושק תולחמ יוליגל תועייסמ ןקלחש ,םילוחה יתבבו םילוחה תופוקב

 התוא תמועל )הנורוקה תפגמ תפוקת לש םינושארה םישדוחה תנומש( 31.10.20 דע 1.3.20
  :2019 תנשב הפוקת

 רבוטקוא-ץרמ םישדוחב םילוחה תופוקב וכרענש תוקידבה רפסמ :13 םישרת
 2020-ו 2019 םינשב

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב תופוקה ינותנ יפ לע
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 רבוטקוא-ץרמ םישדוחב םילוח יתבב וכרענש תוקידבה רפסמ :14 םישרת
 2020-ו 2019 םינשב

 דרשמ דוביעב תיללכה לשו )אביש יאופרה זכרמה אלל( םייתלשממה םייללכה םילוחה יתב ינותנ יפ לע
 .הנידמה רקבמ

 יתב לש םייניעו )ןורג ןזוא ףא( ג"אא תואפרמב םירוקיבה רפסמ :15 םישרת
 2020-ו 2019 םינשב רבוטקוא-ץרמ םישדוחב םילוחה

 

 דרשמ דוביעב תיללכה לשו )אביש יאופרה זכרמה אלל( םייתלשממה םייללכה םילוחה יתב ינותנ יפ לע
 .הנידמה רקבמ
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 תוקידבב - םילוחה תופוקב :תוקידבה יגוסמ דחא לכב הדירי הלח יכ הלוע םימישרתהמ
 ,17%-כ לש הדירי היפוקסונולוק תקידבב ,12%-כ לש הדירי האוצב יומס םד יוליגל
 לש היפוקסונולוק תקידבב הדירי - םילוחה יתבב ;17%-כ לש הדירי היפרגוממ תקידבבו

 לש הדירי הלח םייניע תואפרמב תוקידבב .14%-כ לש הדירי היפרגוממ תקידבבו 16%-כ
  .29%-כב )ןורג ןזוא ףא( ג"אא תואפרמבו 15%-כ

  לש הדיריש ןכתיי תרוקיבה תווצל 56ימואלה ןטרסה םושיר להנמ לש רבסה יפ לע יכ ןייצל שי
 תופוקה לשו םילוחה יתב לש םינותנה תקידבמ הלועש יפכ ,תוקידבה רועישב 15% - 10%-כ
 בוכיעש ששח שי םלוא .רצקה חווטב םילוחה ירפסמב תיטמרד היילעל םורגת אל ,ליעל וגצוהש
 םדקתמ בלשב םינחבואמש םירקמה רפסמב היילעל ליבוי תוצלמומ רקס תוקידב לש עוציבב
 .דורי בצמבו רוחיאב םיחותינלו יגולוקנוא לופיטל עיגהל םילוחל םורגיו

 יתב תואפרמ תא החנה אלו רוביצל ריבסה אל תואירבה דרשמ יכ התלעה הקידבה
 תוכסמ תייטע - ועבקנש םיללכה לע ודיפקיו לככש ול ריבסהל םילוחה תופוקו םילוחה
 םייאופר םילופיט תלבקלו תוקידבל עיגהלמ שושחל ןיאש ירה ,לשמל קחרמ תרימשו
 תואפרמה ,העונתה תולבגהו הפגמה תוטשפתה תורמל .הנורוקל םירושק םניאש םישרדנ
 ןכא לעופבו .םילפוטמ 57גושייל יתטיש ןפואב ולעפ אל םילוחה תופוקבו םילוחה יתבב
 .םילוחה תופוקבו םילוחה יתבב תוקידבל רוביצה תעגהב ,רומאכ ,הדירי הלח

 םילופיטה ןתמ ךשמה תא רשפאל ידכ םילוחה יתב ולעפ הנורוקה תפגמ תעב יכ הלע תרוקיבב
 םילוחל םייאופר םילופיט תשגנהלו םילפוטמ גושייל הלועפ יכרד םתמזויב וחתיפ םה .םיפוחדה
 תורשפאל הפישחו עגמ םוצמצ ,יזיפ קוחיר לע הרימש ךות ץוחה תואפרמ תרגסמב םילפוטמה
  :המגודל .הקבדה

 ותחנזהש ,הייארה זכרמ לש ןווינב לפוטמה תיבב לופיט םזי זכרמה :הקורוס יאופרה זכרמה
 תוריש םג לעפוה םילוחה תיב םחתמב .ןורוויעל דע םילפוטמה לש םתייארב עוגפל הלולע
  .םייניע תקידב עוציבל בכרה םע הסינכ רשפאמה

 תוקרזהל םילפוטמ יתבל האופר יתווצ חלש זכרמה :יקסארוס ש"ע ביבא לת יאופרה זכרמה
 תוקידב ושענו ,םייגולויב םילופיט ,היפרתומיכ ילופיט ונתינ םייגולוקנוא-וטמה םילוחל ;תויניע ךות
  ."עסו קרזה" תטישב היפרתומיכ ןתמל תוריש םילוחה תיב ןוינחב עיצה זכרמה ,ןכ לע רתי .םד

 תקחורמ האפרמל )היגולוקנוא( דש תייגרוריכ תאפרמ תא ריבעה זכרמה :ןיבר יאופרה זכרמה
 .לופיטה ןתמל רתוי םיחוטב םיאנת הבש םילוחה תיבמ

 הרגסנש ,תמיוסמ האפרמב תויניע ךות תוקרזהל םחתמ חתפ זכרמה :ריאמ יאופרה זכרמה
  .ךכ ךרוצל תובא יתבל האופר יתווצ חלש ןכו ,הנורוקה תפוקתב

 
 תואירב תונקת חוכמ ןטרסל ימואלה םושירה לעופ תואירבה דרשמ דיל )ם"בלמה( תולחמ תרקבל ימואלה זכרמה  56

  .1982-ב"משת ,)ןטרסה תלחמ לע דחוימ עדימו חוויד( םעה

 .עוצקמ ישנא לש המוזי תוליעפכ "לא תאצל" וא "די טישוהל" ותועמשמש ילופיט חנומ  57
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 ,העונתב תוערפה תאפרמ ומכ ,םילוחה תיב לש תואפרמ קיתעה זכרמה :למרכ יאופרה זכרמה
 תיב םחתמל ץוחמ לא ,םינוכמו תואפרמל הצופנ תשרט תאפרמ ,דבכ תאפרמ ,באכ תאפרמ
  .םילוחה

 ץלמומ ,)רגס( העונת תולבגה תוזרכומ רשאכו תוכשוממ ןה רשאכ רקיעבו ,םוריח תותיעב
 יתבמ ,תואירבה דרשממ הפוצמ .ותואירב תא חינזהל אלש רוביצה תא עינהלו דדועל
 ךרוצה לעו ותואירב לע הרימשב תובישחה לע רוביצל ריבסהל םילוחה תופוקמו םילוחה
 תלחמל רושק וניאש יאופר לופיט לבקל אובלו קדביהל ,רתיה ןיבו ,החינזהל אלש
 םילולסמ תוחיטבמה תויבטימ הדובע תוטיש שיש רוביצה ינפב שיגדהל שי .הנורוקה
  .ךרוצה תעב יאופר לופיט תלבקל תונפל וששחי אלש ידכ םילפוטמל םייקנו םיחוטב

 תלבק לע רוביצל הרבסה ינפואלו םילפוטמ גושיי יכרדל ל"ות ןיכי דרשמה יכ ץלמומ
 תלבק ךשמהל היינפ לש םתובישח לע שגד םהבו ,םינוש םוריח יבצמב יאופר לופיט
 ,עצבל ץלמומ ל"ותה תנכה םשל .תענומ האופרל תוקידב לשו יאופר בקעמ לש ,לופיט
 גושייל וטקנ םהש תומזויה לע םירודס הדימל יכילה ,םייאופרה םיזכרמה ללכ םע דחי

 ךות ,ץוחה תואפרמ תרגסמב ,םילפוטמה םילוחל םייאופר םילופיט תשגנהלו םילפוטמ
  .הנורוקה ףיגנ לשב הקבדה תורשפאל הפישחהו עגמה םוצמצו יזיפ קוחיר לע הרימש
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 תפוקתב תיתנוע תעפש םע תודדומתה
  הנורוקה
 םילח תעפשה ףיגנב .םירחא םיקנויבו םדא ינבב ,תופועב תעגופה תימוהיז הלחמ איה תעפש
 ידמ םלועה יבחרב הייסולכואה ברקב תשדוחמה ותוטשפתהל םימרוגה םיפוכת םייטנג םייוניש
 האולחתה תתחפהל ליעי יעצמאל בשחנ )ןוסיח - ןלהל( תעפש דגנ ןוסיח .הנשב הנש
 עייסי תעפשב האולחת םוצמצ .הלחמב םיקבדנה זופשאב ךרוצה תתחפהלו הייסולכואב
 הליהקה תואפרמל ונפיש םילוחה רפסמ תא תיחפהל יושע אוהש ןוויכ ,תואירבה תכרעמל
 תויורדעיה םוצמצ לשב קשמב ןוירפל עייסל לוכי אוה ןכ ,תוימינפה תוקלחמב וזפשואיו

 היה רבדה ןכש ,תעפשב האולחתה תא םצמצל היה בושח - הנורוקה תפוקתל רשא .הדובעהמ
 .תעפשו הנורוק :הליבקמהו תבלושמה האולחתה ירקמ תא םג םצמצל יושע

 הדעווה הנייצ ,)א"פשת( 2021 - 2020 ףרוח תארקלו הנורוקה תפגמ תוצרפתה תעב ,2020 ילויב
 תוימוהיז תולחמ תעינמ יאשונל תואירבה דרשמ תלהנהלו רוביצה תואירב יתוריש שארל תצעיימה
 הדפקה( הנורוקב תוקבדיהה תעינמל וטקנייש םידעצ יכ )תצעיימה הדעווה - ןלהל( 58םינוסיחו

 הנייצ ןכ .תעפשה תאולחת תא םג ןתמל םייופצ )הנייגיה תרימשו הכסמ תייטע ,קוחיר לע
 תכרעמ ידבועבו הייסולכואב תעפש דגנ הובג ינוסיח יוסיכ רועיש גישהל בושח יכ הדעווה
 ,םישישק ןהבו ,ןוכיסב תונותנה תוצובקה תא קר תעפש דגנ ןסחל הצילמה הדעווה .59תואירבה
 ססבתהב תאזו ,ןויריהב םישנו תשלחומ ןוסיח תכרעמ ילעב םישנא ,תוכשוממ תולחמב םילוח
 .'ו-'א תותיכ ידימלת תא שלחומ יח ןוסיחב ןסחל הדעווה הצילמה ןכ .תונימזה תונמה רפסמ לע
 םירבסה ןיכהל ךרוצה לע הדמעו וז הנשל תונסחתהה תוליעפבש תובכרומה תא הנייצ הדעווה
 .2021 - 2020 ףרוחב תעפשל תונסחתהה תינכות לע רוביצל םירורב

 ללכב האולחתב היילעב תנייפואמ ףרוחה תפוקת יכ ןיוצ 202060 רבוטקואמ דרשמה רזוחב ,דגנמ
 האופרל תוקלחמב סמועל תמרוג רשא ,טרפב תעפשו תואיר תקלד ,המישנ יכרד תאולחתבו

 היילעלו םילוחה תופוקב סמועל ,םילוחה יתבב הסופתב היילעל ,זופשאה תוקלחמבו הפוחד
 םג תפסוותמ הז ףרוחב האולחתל יכו ,ךכל ןוכיסה תוצובקמ םילוח ברקב רקיעב ,התומתב
 לכ לע יכו תואירבה תכרעמ ינפב דחוימ רגתא דימעמ הז בוליש יכ ןיוצ דוע .הנורוקה תלחמ
 הבוחה תלטומ ,םילוחה יתבו םילוחה תופוק תוברל ,תואירבה תכרעמב םינוגראהו םיפוגה
 .ףרוחה ישדוחב םיסמועב שממ לש היילע לש תורשפאל ךרעיהל

 תא ןחבש 61יביטקפסורטר רקחמ תואצות תואירבה דרשמ לש ישארה ןעדמה םסרפ 2021 ץרמב
 הלע רקחמה ןמ .הלחמה תרמוח לעו הנורוקב האולחתה רועיש לע תעפש דגנ ןוסיחה תעפשה
 אלש םישנא תמועל תעפש דגנ ונסוחש םישנא לצא דרי הנורוקה ףיגנל יבויח אצמיהל יוכיסה יכ

 
 תולחמ תרקבל עגונב םתוא תוחנהלו תואירבה דרשמ תלהנהלו רוביצה תואירב יתוריש שארל ץעייל הדעווה דיקפת  58

 םה הדעווה ירבח .ןרועישב התחפהל איבהל ידכ תאזו ,ןוסיח ידי לע העינמל תונתינה תולחמ לע שגדב ,תוקבדימ
 .ל"הצמו תואירבה דרשממ םיגיצנ ןכו םייאופר םיזכרממ םיאפור

 לופיטלו תופגמ תוצרפתהל עגונה לכב תואירבה דרשמ ל"כנמל ץעיימ ףוג( )מ"טצ( תופגמב לופיט תווצ לש לוקוטורפ  59
 .9.7.20-מ )הלעפה ילהונו הרות תנכהל עגונב תוברל ,ןהב

 .12.10.20 ,2021 - 2020 ףרוחל תואירבה תכרעמ תוכרעיה ,12/2020 'סמ האופר תביטח רזוח ,תואירבה דרשמ  60

 .םחותינו םימדוק םיכיראתמ םינותנ תאצוה ,םילוחה תומושרב ןויעמ ופסאנ וינותנש רקחמ  61
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 זופשאל קקזיהל רתוי ךומנ יוכיס ילעב ויה תעפש דגנכ ונסוחש הלא הנורוק ילוח ,ןכ ומכ .ונסוח
 .62םילוח תיבב רתוי רצק ןמז והש םהו הנורוק לשב המשנה וא

 2020 ילויב ,תסנכל תואירבה דרשמ ל"כנמ תעדוה יפ לע :תעפש דגנכ הייסולכואה ןוסיח
 תמועל תאז ,הנידמה תייסולכואמ 60%-כ רובע ,63ןוסיח תונמ ןוילימ 5 שוכרל ףאוש דרשמה
 .65תעה התואב הייסולכואהמ 20%-כ ,64שיא ןוילימ 1.75-כ ונסחתה ובש ,2019 - 2018 ףרוח
 תופידע רדס עובקל שרדנ ןכלו תעפש ינוסיחל דחוימב לודג שוקיב יופצ יכ ןייצ דרשמה ל"כנמ
  .ונסוחי רשא תוצובקל

 ,תעפש דגנכ ןוסיח תונמ ןוילימ 4.3-כ דרשמהו תופוקה ושכר 2020 תנשב ךכל ךשמהב
 יכ עבק דרשמה ,םידימלתל רשא .רוביצה תא ןסחל ולחה תופוקה תואפרמ 2020 רבמטפסבו

 ידימלת דימלתל תואירב יתוריש תרגסמב ונסוחי )2020 רבמטפסמ( א"פשת םידומילה תנשב
 .ףאל סיסרתב ןתינש שלחומ יח תעפש ןוסיחב 'ד-'ב תותיכ

 ימואלה זכרמה .םינוסיח ןוילימ 3.3-כ תופוקל ועיגה רבמבונ שדוח ףוס דע יכ הלע הקידבב
 2.38-כ תופוקב ונסחתה 17.1.21 דע יכ חוויד )ם"בלמה( דרשמה דילש תולחמ תרקבל
 טעמב הובג הז תונסחתה רועיש .66לארשי תייסולכוא ללכמ 25.6%-כ םהש ,םישנא ןוילימ
  .2.3% לש תפסות - הייסולכואה ללכמ 23.3% לע דמעש ,67תמדוקה הנשה לש הזמ

 .םילוחה תופוקב קר תעפש דגנכ םידלי ונסוח 2016 - 2015 ףרוח דע :תעפש דגנכ םידלי ןוסיח
 ונסוח הנושארה הנשב ;68דימלתל תואירב יתוריש תרגסמב םידליה ונסוח 2017 - 2016 ףרוחמ
 'ג ,'ב תותיכ ידימלת ונסוח 2019 - 2018 ףרוחב ,ךכ .הבכש הפסונ הנש לכבו 'ב תותיכ ידימלת
 :2020 - 2014 םינשב םידליה תונסחתה רועיש תא גיצמה םישרת ןלהל .'ד-ו

 
  

 
 .8.3.21 ,58 'סמ - הנורוק רקחמ תווצמ הלהנהל םינוכדע  62

 Impact of the influenza vaccine on COVID-19 infection rates and severity, AJIC 

 אשונל שדקוהו 27.7.20-ב םייקתהש ,היגטרטסאו תוינידמל הנשמה תדעווב תסנכב ןוידב תואירבה דרשמ ל"כנמ ירבד  63
  .2020 ףרוח תארקל תוכרעיהו יאופר עויס לע שגדב - הנורוקה ףיגנב קבאמב עויסל ןוחטיבה דרשמו ל"הצ תוכרעיה

 .םיבשות ןוילימ 8.88-כ לארשי התנמ 2018 תנשב ,ס"מלה ינותנ יפ לע  64

  .2019 - 2018 תעפשה תנועל תואירבה דרשמ לש םכסמ חוד יפ לע  65

 https://docisolation.prod.fire.glass/?guid=94af281a-196f-418b-77e2-c584e01a8568 

 ןוילימ 9.291-כב הדמאנ לארשי תייסולכוא 2020 רבמצדב 31-ב ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינדמוא יפ לע  66
 .םיבשות

 לארשיב הנורוקה ףיגנ דגנ הייסולכואה ןוסיחל עצבמה חתפנ תיתנועה תעפשה דגנכ ןסחתהל תורשפאל ליבקמב  67
  .םינוסיחה ןיב עובש ןיתמהל שי דרשמה תארוה יפ לע .20.12.20-ב

 ,1994 -ד"נשת ,יתכלממ תואירב חוטיב קוח ףקותמ 'ט-'א תותיכ ידימלתל םינתינ רפסה יתבב דימלתל תואירב יתוריש  68
 םירחא תואירב ישנאו אפור ,תוחא ללוכה תואירב תווצ תועצמאב ןתינ תורישה .תואירבה דרשמ תויחנהל םאתהבו
 .םירוהלו רפסה תיב תווצל הכרדהו ץועיי ןתמ ,םידימלתל תואירבל ךוניח ,םינוסיח ןתמ ,רקס תוקידב עוציב ללוכ אוהו

 .תואירבה דרשמ רשקתה םמיעש םיקפס השולש ידי לע ןתינ תורישה
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 תיתנוע תעפש דגנ ונסחתהש 18 - 5 ינב םידליה רועיש :16 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע

 תעפש דגנכ םידימלת ןסחל תואירבה דרשמ תטלחה תובקעב יכ הלוע םישרתהמ
 3%-כ לש היילע הלח 2017 – 2016 םידומילה תנשב ,דימלתל תואירבה יתוריש תועצמאב
 םידומילה תנשב הלח ,תרכינ ,תפסונ היילע .תומדוק םינשל סחיב תונסחתהה רועישב

 רעונהו םידליה ללכ לש תונסחתהה רועיש תאז םע .הנורוקה תפגמ הצרפ זא ,2020 - 2019
 םיליגב רעונהו םידליה תייסולכוא ללכמ תישימחכ לע דמועו ךומנו יקלח ןיידע 18 - 5 ינב
  .הייסולכואה ללכ לש תונסחתהה רועישל המודה רועיש ,הלא

 2021 - 2020 ףרוחב תעפשה תלחמ רוטינ
 רועיש ןכו דעומ ותוא דע תיתמישנה האולחתה רועיש 2021 ראורבפ עצמאל ם"בלמה ינותנ יפל
 ראורבפ תליחתב :תומדוק םינש תמועל םיכומנ תיתמישנ האולחת לשב הליהק תואפרמל תוינפה

 תמועל ,תונוילעה המישנה יכרדב םימוהיז לשב תואפרמל שפנ 10,000-ל תוינפ 20-כ ויה 2021
 לש האולחת התהוז אל 70ףיקזה תואפרמב ;)80%-כ לש הדירי( 69דקתשא הפוקתב תוינפ 110-כ

 
 .2021 ראורבפ 20-ב םייתסהש עובשל ם"בלמה םסרפש םייתנוע תואיר תקלדו תעפשה תאולחת רוטינ חוד  69

 .יבכמו תיללכה תואפרממ ןה תונוילעה המישנה יכרדב םימוהיז לשב הליהקב תואפרמל תוינפה רועיש ינותנ

 יחטשמ תחקל החנומ הלא תואפרמב יאופרה תווצה .ןופצב וכע דעו םורדב הנומידמ ףיקז תואפרמ 32 תוסורפ םויכ  70
 תוחכונל רתיה ןיב םיקדבנ עול-ףאה יחטשמ .תעפש תיומד האולחת לש הרקמ תרדגהל םינועה םילוחמ עול-ףא
 .תעפשה יפיגנ
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 תנייפאמש ,תלזנו ןורג באכ ,לועיש דגנ תופורת תכירצ םג יבכמו תיללכה ינותנ יפל .ללכ תעפש
 .50%71-כ דע - רכינ ןפואב הדרי ,ףרוח תאולחת

 אוה תוקידבב תעפש יפיגנ תאיצמ-יאלו תיתמישנה האולחתה רועישב הדיריל ןתינש רבסהה
 תייטע :הנורוקה תפגמל תורושקה תויחנהה ורמשנשו טעמ הלע תעפש דגנ תונסחתהה רועישש
 םיידי תליטנ ומכ הנייגיה לע הדפקה ,ולטוהש םירגס ,תויולהקתה םוצמצ ,יתרבח קוחיר ,הכסמ
  .יוטיח ירמוחב ףוכת שומישו

 תימלוע תעפש תאולחת תרכינ 2020 תנשב ימלועה תואירבה ןוגרא ינותנ יפ לע םגש ןייצל שי
 םיסמוע ופצש םישיחרתו תויזחת ,2021 ראורבפ ,תרוקיבה םויס דעומל דע .תומדוק םינשמ הכומנ
 אל ,ףרוחב יופצה תארקל ץיקה ישדוחב וגצוהו ,ףרוחה תולחמ לשב םילוחה יתב לע םידבכ
 .ושממתה

 )תונוילעה המישנה יכרדב םימוהיזב 80%-כ( ףרוחה תאולחתב תרכינה הדיריה רואל
 ךרוצה תא ןחביו םיחקל ךכמ קיפי תואירבה דרשמש ץלמומ ,2021 - 2020 ,הנורוקה תנשב
 ולש ימ לש יתרבח קוחיר הז ללכבו ,דיתעב םג ולחש תוגהנתה ייוניש דדועלו רמשל
 דוחייב ,המישנה יכרדב תוימוהיז תולחמב האולחת םוצמצל יעצמאכ ,הלחמ ינימסת
 ,םידימלת לע שגדב ,בחרה רוביצל הרבסהל לעפי דרשמהש ץלמומ .ףרוחה תופוקתב
 הז יוניש .רשפאה לככ תעפשה תאולחת תא טיעמהל הרטמב ,םידבועו םיקיסעמ ,םירומ
 תויורדעיה םוצמצ ,םהידומילמ )םיטנדוטס םגו( םידימלת לש תויורדעיה םוצמצ רשפאי

 יתב תוקלחמב זופשאב ךרוצה לש ןוטיק םג ךכו ,קשמב ןוירפה תאלעהו הדובע תומוקממ
 תולועפה תא ךוניחה דרשמ םעו םילוחה תופוק םע דחי ןחבי דרשמהש ץלמומ .םילוחה
 ;ףרוחו ףרוח לכ ינפל ןכו )2022 - 2021( ב"פשתב בורקה ףרוחה ינפל ךכ םשל טוקנל שיש
 דרשמ יכ םג ץלמומ .תיתנוע תעפש דגנכ ןסחתהל הייסולכואה דודיעל ךרעייש דחוימבו

 תרגסמב םידליה לש ליגה תוצובק לכ תא תיתנוע תעפש דגנכ ןסחל לוקשי תואירבה
 .דימלתל תואירבה יתוריש

 

  

 
 - 1.9.19 ,דקתשא הפוקתה ןיבו 15.1.21 - 1.9.20 הפוקתה ןיב תופורת תכירצ ירעפל עגונב יבכמו תיללכה ינותנמ  71

 הדירי לע החוויד תחא הפוק - לועיש דגנ תופורת :יכ הלוע ,תלזנו ןורג באכ ,לועיש דגנ תופורתה תחפשמב ,15.1.20
 הפוקהו 36% לש הדירי לע החוויד תחא הפוק - ןורג באכ דגנ תופורת ;50%-כ לש הדירי לע תרחא הפוקו 40%-כ לש
 לש הדירי לע תרחא הפוקו 48% לש הדירי לע החוויד תחא הפוק - תלזנ דגנ תופורת ;23%-כ לש הדירי לע תרחאה

17%. 
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  הנורוק ילוח לש תיבב זופשאו לופיט
 ימ לכל קינעהל תביוחמ םילוח תפוק יכ עבוק ,1994-ד"נשתה ,יתכלממ תואירב חוטיב קוח
 םוקממ ריבס קחרמבו ריבס ןמז ךותב יאכז אוה םהלש תואירבה יתוריש אולמ תא הב םושרש
  .תיבב ןיבו האפרמב ןיב ןתניי לופיטה יכו ,וירוגמ

 םילופיט תוקינעמ תודיחיה .72תיבב לופיט ךשמהל תודיחי תוליעפמ םילוחה תופוק :תיב לופיט
 םבצמב תידיימ תיאופר תורדרדיה היופצ אלו ביצי יאופרה םבצמש םילוח לש םתיבב םייאופר
 ללכבו תפלוח הלחמ עקר לע אלש םהיתבל םיקתורמ םילוחל ןתינ תורישה .)תיב ילופיט - ןלהל(
 תובכרומ םע םילוח ,בכרומ בצמב םיידועיס םישישק ,םיידועיס םישישק ,םיידועיס םילוח הז

 תוקפסמש תיבה ילופיט יגוס .ץחל יעצפ בקע לשמל תיאופר החגשהל םיקוקזה םילוחו תידוקפת
 םמצע תוחוכב עיגהל םילגוסמ םניאש םילוחל האפרמ יתוריש :לשמל םיללוכ םילוחה תופוק
 ןתמו ;תומל םיטונה םילוחב לופיט - תיב סיפסוה ;םיחותינ רחאל םוקיש ילופיט ;תואפרמל
 .ידירו-ךות יוריעב תופורת

 המגמ תרכינ תונורחאה םינשב ,תוקפסמ םילוחה תופוק לכש תיב ילופיטמ לידבהל :תיב זופשא
 הנורוקה תפגמ תוצרפתה .תימינפ הקלחמב זופשאל ףילחתכ תיב זופשא לש תוריש חתפל
 דבכ סמוע תופוקתל ואיבהש האולחתה ילגו ללכב תואירבה תכרעמ לע לטוהש סמועהו

 "תיבה זופשא" תוריש תניחבבש תובישחה תא ולעה ,טרפב םילוחה יתבב הנורוקה תוקלחמב
 תיב יזפשואמב לופיטה תוחתפתה תא גיצמ ןלהלש םישרתה .תימינפ הקלחמב זופשאל ףילחתכ
 :)2020-ב הנורוקה תוצרפתה תפוקתב ללוכ( 2020 - 2017 םינשב

 

 
 ,"םישישקל םילוחה תופוק תוקפסמש תיב ילופיט - הליהקב שישקה" ,)2010( ב61 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ םג ואר  72

 .105 'מע
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  תופוקב תיב זופשאב םילפוטמה רפסמ :17 םישרת
 )31.10.20 דע - 2020 תנשב( 2020 - 2017 םינשב

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,תופוקה ינותנ יפ לע

-ל 187-מ - תיב יזפשואמ רפסמב היילע הלח 2019-ל 2018 תנש ןיבש הלוע םישרתהמ
 איה ,2020 תנשב הלח תפסונ תרכינ היילע ;)580% - השיש יפ טעמכ לש היילע( 1,091

 לוכה ךסבו ;)2019 תנש תמועל 2.5-כ יפ לש היילע( הנורוקה תפגמ הצרפ הבש הנשה
 התוליעפב תטלוב תופוקה עברא ןיבמ .םיזוחא יפלא לש היילע הלח 2020 - 2017 םינשב
 דמע תיבה יזופשא לכ ךותמ הפוקה לש תיבה יזופשא רועיש 2020 תנשב :יבכמ הז םוחתב
 .76%-כ לע

 ףוסב לארשיב םינושארה הנורוקה ילוח תעפוה םע :הנורוק ילוח לש זופשאה תוינידמ
 הלחמב לופיטה ןפואב ןויסינהו עדיה .םילוח תיבב תמואמ הנורוק הלוח לכ זפשוא 2020 ראורבפ
 תורידגמה הדימ תומא ושבוגו הנורוק ילוחב לופיטל םילוקוטורפ וחתופ ןמזה ךשמב .טעומ היה
 שביגו הלחמה תרמוחל הדימ תומא דרשמה רידגה ,ץראב הפגמה ץורפ םע .הלחמה תרמוח תא
 תוינידמו הלועפה יכרד טוריפ ובו םילוחה תופוקבו םילוחה יתבב האופרה יתווצל תויחנה ךמסמ
 .תעל תעמ ןכדע ךמסמה תא .73ףיגנל םיתמואמ םילוח לש זופשאה

 
 ןוכדע ,2021 ראורבפב היה םסרופש ןורחאה ןוכדעה .2-9 ןוכדע – םיתמואמ COVID-19 ילוחל הליהקב לופיט/זופשא  73

 .8.2.21 ,האופר תביטח ,9 'סמ
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 ישוח ןדבואו השלוח ,לועיש ,םוחמ לבוסו הנורוק הלוחכ ןחבואש ימ אוה לק בצמב הלוח 
  .חירהו םעטה

  .תואיר תקלדמ לבוסו הנורוק הלוחכ ןחבואש ימ אוה ינוניב בצמב הלוח 

 רתוי וא דחא ולצא םימייקתמו הנורוק הלוחכ ןחבואש ימ אוה השק בצמב הלוח 
 אלל הטמו 93%75 לש 74היצרוטס ,הקדב תומישנ 30 לעמ לש בצק :הלאה םינימסתהמ
  .דועו ןצמחה תפולחתב הערפה וא תינוציח הכימת

 תיתמישנ הכימתל קוקזשו הנורוק הלוחכ ןחבואש ימ אוה םשנומ וא יטירק בצמב הלוח 
 ,דבכב העיגפ ,בלב העיגפ ,םלה - יתכרעמה דוקפתב השק העיגפמ לבוסש ימ וא תינכמ
 .תוילכב העיגפ

 תופוקה ידי לע ולפוט ,ינוניב בצמב םג םימיוסמ םירקמבו ,לק בצמב הנורוק ילוח ,תויחנהה יפ לע
 תוינולמו תיב ילפוטמ וא השקו ינוניב בצמב םילוח .76המלחה תוינולמב וא םתיבב ללכ ךרדב
  .םילוחה יתבב זופשאל ונפוה רדרדימ םבצמש

 יפל םילוחה תפוקו לפטמה אפורה ,החפשמה אפור םיעבוק הנורוק הלוחב לופיטה ןפוא תא
 ,הלוחה לש ילאיצוסהו יאופרה בצמה תכרעהל טרופמ לואשת רחאל ,הלוחה לש יאופרה ובצמ
 :הלאה תויחנהה יפ לע

 יאופר בקעמלו לופיטל םיקוקזה השקו ינוניב בצמב םילוח וזפשואי םייללכ םילוח יתבב 
  .דומצ

 ןתניי 77תופוקה םיליעפמש םיינופלט םידקומ לש קוחרמ יאופר בקעמ םע תיב לופיט 
  .םילוח תיבב זופשא ךירצמ אל יאופרה םבצמש םילוחל

 תוביסמ ךא םילוח תיבב זופשא ךירצמ וניא םבצמש םילוחל ןתניי המלחה תינולמב לופיט 
 םידקומה לש בקעמל םינותנ ולא םילוח םג .78םתיבב תוהשל םילוכי םניא םה תונוש
 .תופוקה תוליעפמש םיינופלטה

 זופשאל קוקז וניאש הנורוק הלוח לש הרקמב רשפאתי יתיב לופיט :הנורוק הלוחב יתיב לופיט
 ילבו תיבהמ תאצל ילב טלחומ דודיבב זופשאה יאנת תא םייקל ותלוכיל ףופכ ,םילוח תיבב
 ,םיפטושה ויכרצל גואדל לוכי אוה ובש בצמב תויהל בייח הלוחה .ץוחבמ םישנא ותיבל סינכהל
 רשפאל ידכ םילוחה תפוקל ובצמ לע חוודל וילע ;דודיבה תא רפהל ילב ,תופורתו ןוזמ תוברל
 םירקמב .םילוחה תיבל תידיימ הנופי אוה תורדרדיה הלח םאו ,ובצמ רחא בוקעל האופרה יתווצל

 
 .םדב ןצמחה יוויר תמר תדידמ  74

 .93%-ל השירדה התלע ובו 6 'סמ ןוכדע םסרופ 19.6.20-ב .92% שרדנ 5 'סמ ןוכדעל דע  75

 תוהשל תונוש תוביסמ םילוכי םניאש ,הנורוקה ףיגנב םינחבואמ םילוח זופשאל בסוהש ןולמ תיב איה המלחה תינולמ  76
 .םילוחה תיבב זופשא ךירצמ אל יאופרה םבצמ ךא יתיב זופשאב

 םייניב חוד - הנורוקה רבשמ םע לארשי תנידמ תודדומתה ,2020 ,הנידמה רקבמ םג ואר קוחרמ האופר ןיינעל  77
 .2021 תנשב םסרופיש חודל םייניבה יאצממ - הנורוקה רבשמ תעב הליהקב האופר ,דחוימ

 זופשא בייחמ םבצמ ךא ,יללכ םילוח תיב לש רוטינ וא יאופר לופיטל םיקוקז םניאו לק םבצמש ,םילוח תצובק םג שי  78
 םייאופר תודסומב וא םיירטאירג םיזכרמב תוידועיי תוקלחמב וזפשואיש לק בצמב םיידועיס םילוח ןכו ,החגשהו

 .םירחא
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 הנורוקה תפגמ ךלהמב תפטושה האופרה תוליעפב םיטביה

 תינולמב וא ותיבב לפוטמה הלוחה חוודי ,עקר תולחמו ליג ,יאופר ךרוצל םאתהב ,םימיוסמ
 תפוק ול רוסמתש רוטינ תכרעב תימצע הדידמ תועצמאב םילוחה תפוקל ובצמ לע המלחה
  .קפוד דמו םוח דמ ,םדב ןצמח תדידמל היצרוטס דמ הבו םילוחה

 :המלחה תוינולמבו םתיבב ולפוטש הנורוק ילוח לע םינותנה תא גיצמ ןלהלש 1 חול

 הפוקתב המלחה תוינולמב וא תיבב הנורוק ילוחב לופיט :1 חול
 1.3.20 - 31.10.20 

 תפוק
 םילוחה

 םיחטובמ
 79)םינוילימב(

 ילוח
 הנורוק
 ולפוטש
 םתיבב

 רועיש
 םילוחה
 ולפוטש
 םתיבב
 ללכמ
 םיחטובמה

 ילוח
 הנורוק
 ולפוטש
 תוינולמב
 המלחה

 רועיש
 םילוחה
 ולפוטש
 תינולמב
 ללכמ
 םיחטובמה

 םילוח
 ולפוטש
 םתיבב
 תוינולמבו

 המלחה

 םילוח
 ולפוטש
 וא תיבב
 תוינולמב
 ונפוהו

 זופשאל

 רועיש
 םילוחה
 ונפוהש
 זופשאל
 ולא ךותמ
 ולפוטש
 וא תיבב
 תינולמב
 המלחה

 2.62% 2,998 124,628 0.24% 11,148 2.49% 113,480 4.56 תיללכ

 2.63% 2,550 105,980 0.59% 13,518 4.04% 92,462 2.29 יבכמ

 3.95% 2,319 64,122 1.13% 13,643 4.17% 50,479 1.21 תדחואמ

 1.53% 422 30,143 0.98% 7,078 3.20% 23,065 0.72 תימואל

  8,289 324,873  45,387  279,486 8.78 כ"הס

 .םילוחה תופוק ינותנ יפ לע

 
 הרקבו חוקיפל ףגאה ,תואירבה דרשמ - 2019 תנש - םילוחה תופוק תוליעפ לע םכסמ חודמ םיחטובמה רפסמ ינותנ  79

  .19 'מע ,2020 טסוגוא ,םיפסונ תואירב יתורשו םילוחה תופוק לע

 7d16e3f88634-d372-4e4a-4092-69https://docisolation.prod.fire.glass/?guid=b5bd62 
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 דעו הנורוקה תפגמ ץורפ זאמ ,םישדוח הנומש לש הפוקת ךלהמב יכ הלוע חולהמ
 ויה הז דעומל ןוכנ( המלחה תוינולמבו םתיבב והשש םילוח 324,873-כ ךותמ ,31.10.20

 תכרעהלש ןיוצי .זופשאל ונפוה )8,289( םהמ 2.5%-כ ,)80םיתמואמ םילוח 314,599 ץראב
 הלוע דוע .המלחה תינולמב וא םתיבב ולפוט הנורוקה ילוח ללכמ 95% תוחפל תופוקה לכ
 יחטובמ לש אוה המלחה תינולמב ולפוטש םילוח לש רתויב הובגה רועישה יכ חולהמ
  .)30%-כ( תימואלו )27%-כ( תדחואמ

 תווצה הנימ 2020 רבמבונב :הנורוקה תפוקתב תיב לופיטו זופשאב םיטביה תניחבל תווצ
 תפוקתב תיב לופיטבו תיב זופשאב םיטביה תניחבל תווצ 81)מ"טצ - ןלהל( תופגמב לופיטל
 יתבב הנורוק ילוח זופשאל תונוש תויורשפא ןוחבל ידכ םקוה תווצה .)תווצה - ןלהל( הנורוקה
 ךרעמ תבחרה תא רשפאל ידכ תשרדנה הרדסאה תאו תומייקה הדימה תומא תא ןוחבל ,םילוחה
 ןוחבל ןכו ,ותוכיאו לופיטה תוחיטב לע הרימש ךות הלוחה תיבב םילופיט ןתמו תיבב זופשאה
 ףוסב .תיבב לפוטמה הנורוק הלוחב לופיטו רוטינ ,בקעמ ךרוצל שרדנה רושכמהו דויצה והמ
 תואירבה דרשמ ןד 2021 ראורבפב .מ"טצה ר"ויל ויתוצלמה תא תווצה שיגה 2021 ראוני

  .ןהמ קלח ץמיאו תווצה תוצלמהב

 אלא ,םילוחה יתבב סמועה תא תיחפהל דעונ אל יתיבה זופשאה ,וצמואש תווצה תוצלמה יפל
 זפשאל רשפא יכ עבק תווצה .הנורוק ילוחל עגונב קר אלו ,םילוח תיבב זופשאל ףילחת תויהל
 ובצמב תורדרדיה םימדקומ םיבלשב תוהזל ןתינ םא קר ינוניב בצמב הנורוק הלוח תיבב
 .רוטינ יעצמא ותיבב זפשואמה ינוניב בצמב הלוחל קפסל שי .םילוח תיבל ידיימ יוניפ הכירצמה
 הזכ זופשא .ידועיסו יאופר רוקיב ,ותיבב ימוי רוקיבל ףסונ היהי הלוחה לש קוחרמ ףיצרה רוטינה
  .םימיאתמ םיאנת שי הלוחה תיבב םא קר ירשפא הלוחה תיבב

 לופיט וא זופשאל תויחנהה תא דרשמב האופרה תביטח הנכדע תווצה תוצלמהל ךשמהב
 םג השק וא ינוניב בצמב הלוחב לפטל רשפא תודחוימ תוביסנב ןהיפלו ,הנורוק ילוחל הליהקב
  .82ותיבב

 הפולחכ תיב זופשא אשונל הדעו םיקהל תווצה ץילמה ,הנורוק ילוחב לופיטל רשקהב אלש
 תוברל ,תיבב םילוח תיב ילופיט לש הרדסאו הרדסהב ךרוצה תא ןחבתש ,םילוח תיבב זופשאל
 ,הלוחב םילפטמה םימרוגה ןיב תוירחאה תקולח ,תשרדנה הרשכהה תעיבקב ךרוצל עגונב
 האופרל םידוגיאה תופתתשהב השעיי רבדה יכ ץילמה תווצה .דועו בוצקת ,שרדנ םדא חוכ תניחב
 .תואירבה דרשמו לארשיב תיאופרה תורדתסהה יגיצנ ,החפשמ תאופרו תימינפ

 
 םילוחהמ קלח ,םתיבב לופיטה תא ולחהש םילפוטמכ םג ורפסנ המלחה תוינולמב ולפוטש הנורוקה ילוחמ קלח  80

 .םתיבל ורבעוהש רחאל תיבב לופיטב םילוחכ םג ורפסנ המלחה תינולמב לופיט ולחהש

 הרות תנכהל עגונב תוברל ,ןהב לופיטלו תופגמ תוצרפתהל עגונה לכב תואירבה דרשמ ל"כנמל ץעיימ ףוג - מ"טצ  81
 .הלעפה ילהונו

 .8.2.21 ,האופר תביטח ,9 ןוכדע – םיתמואמ COVID-19 ילוחל הליהקב לופיט/זופשא  82
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 הנורוקה תפגמ ךלהמב תפטושה האופרה תוליעפב םיטביה

 תיבה ילופיטל םיתורישה תא השעמל הכלה ןוחבל תונמדזה החתפ הנורוקה תפגמ
 תואירב יתוריש תרגסמב בחר םוקמ םיספותו םיכלוה רשא םילופיט - תיבה יזופשאלו

 ץלמומ .)2019 תנש תמועל ,הנורוקה תנש ,2020 תנשב 2.5 יפכ לש היילע( רוביצל םינתינה
 ודמעיו ולא םילופיט ףקיהב ולחש םייונישה תא וחתני תופוקה םע דחי תואירבה דרשמש
 שיש תולועפה תא ונחביש ץלמומ דוע .הרגשב שומישל םססבלו םביחרהל תורשפאה לע
 םיתוריש לש תונורתיה תא תוצמל ידכ רפשל שיש תולועפה תאו וז הפוקת ךותמ רמשל
  .ולא
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 תוצרפתה ךלהמב שפנה תואירב יתוריש
  הנורוקה

 :שפנה תואירב תכרעמ ינפב םישדח םירגתא ביצמ םלועה תאו ץראה תא דקופה הנורוקה רבשמ
 ,םידודיב ,תולבגהו םירגס לשב תורימחמ וא שדחמ תוצרופ תוינמז ויה רשא תוישפנ תוקוצמ
 ,ילכלכה בצמה תערהו ןירוטיפ ,תיתרבח היצקארטניאו תויוליעפ תקספה ,יתרבח קותינו תודידב
 ,תומחלמ ןוגכ( תונוסא לש םתעפשה תודוא לע ושענש םירקחמ .דועו המצע הלחמה ינפמ ששח
 םיכשוממ םיאנת ןיב רישי רשק ואצמ רוביצה לש תישפנה םתואירב לע )עבט תונוסא ,תופגמ
 קחד תערפהו ןואכיד ,הדרח ינימסת לש תוחתפתה ןיבל רבשמה ןמזב םינוא רסוחו תואדו-יא לש
 .83תוישפנ תוערפה וא תולחממ םילבוסל ןה האירבה הייסולכואל ןה ,)PTSD( תיטמוארט טסופ
 10%-ו הדרח ינימסת חתפל םייופצ הייסולכואהמ 10%-כ רבשמ תעב ,םינוש םינדמוא יפ לע
  .םייטמוארט-טסופ םינימסת םיפסונ

 הלפכה לע ףאו ןואכידהו הדרחה תומרב הדח היילע לע םיחוויד םילבקתמ םלועה יבחרב
 בקע תמרגנה תילכלכ הקוצמ לשב ןה הפגמה תובקעב התומתה לשב ןה ,תומיוסמ תונידמב
 הדרחו ןואכידמ ולבס רשא הייסולכואה רועישל עגונב OECD-ה תונידממ םינותנ ןלהל .הפגמה
  :84תומדוק םינשל האוושהב 2020 לירפא-ץרמ םישדוחב

  

 
83  Policy Brief: COVID -19 and the need for Action on Mental Health - United Nations, Policy Brief: COVID-19 and 

the Need for Action on Mental Health, May 13th 2020.  

-הנורוקה רבשמ תפוקתב ישפנ עויס תלבקל היינפ" - תסנכה לש עדימהו רקחמה זכרמ – ץיבודיבד ךוק הרולפ ךותמ 
  .26.7.20 ,"ינושאר עדימ

 םינשב הז רועיש ןיבו 2020 לירפא-ץרמ םישדוחב ןואכידמו הדרחמ לבס רשא הייסולכואה רועיש ןיב הוושה רקחמה  84
 ןפואל סחיב ןהו האוושהה העצוב ןהילאש םינשל סחיב ןה ןהיניב תונוש ךות תונושה תונידמה וחווידש יפכ - תומדוק
  .עדימה תורוקמלו םגדמה יפקיהל ,הדידמה
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 רשא הייסולכואה רועיש ןיב OECD-ה תונידממ םייתאוושה םינותנ : 18 םישרת
 ץורפ ינפל הז רועיש ןיבו 2020 לירפא-ץרמ םישדוחב הדרחו ןואכידמ לבס

 הנורוקה תפגמ

 

OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19), Tackling the mental health impact of the 
COVID-19 crisis: An integrated, whole-of-society response, 12 May 2021. 

 ףגאה - ןלהל( תואירבה דרשמ לש תואירבה תביטחב שפנה תואירבל ףגאהמ םירטאיכיספ
 ,םתכרעהל יכ תרוקיבה תווצ ינפב ונייצ ,םילוחה תופוקב שפנה תואירב םוחתמו )שפנה תואירבל
 תולבגההו םירגסה תוכראתהש ונייצ םה .לודגל םיישפנה םירבשמה םייופצ הרגשל הרזחה םע
  .רעונהו םידליה לש ישפנה םבצמ לע םג העיפשה םיבר םישדוח ךרואל ךוניחה תכרעמ תריגסו

 הנורוקה תובקעב וכרענש םירקחממ םילועה םיאצממ :הנורוקה תפוקתב ושענש םירקחמ
 ךכ ;הנורוקה רבשמ תפוקת ךלהמב הייסולכואב םיישפנ םיישקב הרמחהו לודיג לע םידמלמ
 לירפאב וחוויד םירגובמהמ 13.6% יכ אצמ 2020 ילויב תירבה תוצראב עצובש רקחמ ,לשמל

 הדירי תמגמ אצמ ףסונ רקחמ ;201885 תנשב 2.9%-ל האוושהב הקוצמ לש םימוטפמיס לע 2020
 ידדמב היילע ,לרומהו הווקתה תמרב הדירי ,תיביטקייבוסה םייחה תוכיאב הדירי ,ןסוחה ידדמב
 .86הנכס תושוחתו )ןואכידו הדרח( קחדה

 
85  Emma E. McGinty, PhD1; Rachel Presskreischer, MS1; Hahrie Han, PhD2; et al "Psychological Distress and 

Loneliness Reported by US Adults in 2018 and April 2020", 2020 American Medical Association 

  .2020 ץרמ ,ביבא לת תטיסרבינואב ןסוחהו קחדה רקחל זכרמה ,הנורוק ימיב ןסוח ,'חאו יחמק לואש 'פורפ  86
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 ךותמ דחא יכ הלוע תירבה תוצראב הנורוק ילוחל עגונב 202187 לירפאב םסרופש רקחממ
 שילשכ ;תויגולוריונ וא תוירטאיכיספ תויעבמ המלחהה רחאל לבס םימילחמ השולש
 ,תישפנ וא תיגולוריונ היעבמ םילבוסכ הקבדהה רחאלש הנשה יצח ךלהמב ונחבוא םימילחמהמ
 םינימסת חתפל וכישמה םימילחמהמ שילשכ ;דורי חור בצמו הדרח איה רתויב הצופנה הנחבאהו
 ןוכיסהש ףאש ןיוצ רקחמב .וקבדנש רחאל םישדוח חווט יכורא םיירטאיכיספ וא םייגולוריונ
 תכרעמ לע הייסולכואה ללכ לש תרבטצמה העפשהה ,תיסחי ךומנ אוה היעב לכל ישיאה
 .קפסל לכות איהש תורישה תמר תניחבמ לקשמ תדבכ תויהל היושע תואירבה

 םבצמ יכ הלע 2020 רבמבונמ )ס"מלה - ןלהל( הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש רקסמ
 הייסולכואהמ 37% ,רבשמה תפוקתב רימחה הלעמו 21 ינבמ )שיא ןוילימ 1.7-כ( 30% לש ישפנה
 עצובש רקחמ .88תודידב םישח 21% ,ןואכיד םישח 19% ,הדרחו ץחל םישח )שיא ןוילימ 2.07-כ(
 עיבצהו תידוהיה הייסולכואב הדרחה תא דדמ ןושארה האולחתה לגב ןוירוג ןב תטיסרבינואב
 65 ינב לצא ןואכיד יכ אצמ 90יבכמ לש תונשדחהו רקחמה ןוכמ .89הדרח לש תונוש תוגרד לע
 ךרענש רקחמ .91הנורוקה תלחמ יכוביסל שממ לש ןוכיס םידימעמ תויגולוריונ תוערפהו הלעמו

 21% :םיאפור ברקב תוהובג הקיחש תומר הלעה הנורוקה תעב לארשיב םיירוביצ םילוח יתבב
 ולחה 2.5%-ו םיינואכיד םימוטפמיס לע 14% ,הקיחש לע וחוויד רקחמב ופתתשהש םיאפורהמ
 .92ןואכידו הדרח תודגונ תופורת לוטיל

 םיאיבמ םוריח יבצמ יכ ןיוצ ,2021 ראונימ תונדבוא תעינמל תימואלה הצעומה לש הדמע ריינב
 לודיג ףאו היילע תויהל היופצ ופוסב וא רבשמל ךשמהב םלוא תונדבואה רועישב הדיריל םיתיעל
 יפל ,החנההו הלע אל תודבאתהה ירקמ רועיש הנורוקה תפוקתב ;תונדבואה תונויסינ רועישב
 םינותנ יפ לע .ילכלכה רבשמה בקעו יאופרה רבשמה םויס רחאל עיגת היילעהש איה ,הצעומה

 
87  5/fulltext-0366(21)00084-https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215 

 לגהמ םיאצממ :הלעמו 21 ינב ברקב ,הנורוקה רבשמ תפוקתב יחרזאה ןסוחה" ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה  88
  .26.7.20 ,תרושקתל העדוה ,"רבשמה לצב ילוי עצמאב ךרענש רקסה לש ישילשה

 12% לש הדרחה תמר :תונוש תוצובק עבראל וקלחנ הייסולכואה לש הדרחה תומרב םייונישה יכ אצמ רקחמה  89
 הכלהש הדרח תמר 29% לש ;תינוניב הדרח תמר םיפתתשמהמ 30% לש ;רתויב ההובג התייה םגדמב םיפתתשמהמ
 תמר םיפתתשמהמ 29% לשו ;המר התואב הרתונו המלבנש דע תוצרפתהה לש םינושארה תועובשה תעבראב הלדגו

 .רתויב הכומנ הדרח

 Shahar, G., Ahronson-Daniel, L., Greenberg, D., Shalev, H., Malone, P. S., Tendler, A., Grotto, I., & Davidovitch, 
N. Changes in general and virus-specific anxiety in Israeli Jews during the spread of COVID-19: A "true baseline", 

seven-wave longitudinal study. In review, American Journal of Epidemiology. 

90  -KSMהשענ רקחמה .םינילקו םיגולוימדיפא םירקחמ רתיה ןיב עצבמה תונשדחלו רקחמל יבכמ-לוגס-ןהאק ןוכמ 
 קתע ינותנ חותינ ךות םירקחמו תיבושיח תואירבב קסועה ,חוור תנווכ אלל ילארשי רקחמ ןוכמ - KI ןוכמ ףותישב
)big data(.  

91  Chen Yanover, PhD,corresponding author, Barak Mizrahi, MSc, Nir Kalkstein, BSc,1 Karni Marcus, MD 
(2020) "What Factors Increase the Risk of Complications in SARS-CoV-2–Infected Patients? A Cohort 

Study in a Nationwide Israeli Health Organization   
US National Library of Medicine National Institutes of Health, Published doi: 10.2196/20872 

92  Emotional Distress Among Physicians on the Brink of the COVID-19 outbreak in Israel, Eden Shustermana, Jacob 
N. Ablin a,c, Noam Shacharb, Odelia Elkanab, Internal Medicine H, Sourasky Medical Center, Tel Aviv Behavioural 
Sciences, Academic College of Tel Aviv-Yaffo, Tel Aviv-Yaffo, Israel Sackler School of Medicine, Tel Aviv University, 

Israel; יאופרה תווצה לש ישפנה בצמה לע תימוהיז הפיגמ תוצרפתה תוכלשה" ,ןמצלז ליג ,ףיש םירמ ,ףלש האל", 
  .2020 יאמ ,5 תרבוח ,159 ךרכ ,האופרה
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 דע 2018 ראורבפב ותלעפה םוימש )שדוח דועו( םינשה שולש ךשמב ,10593 דקומב ופסאנש
 םינותנה חותינ ;םדא ייחל תונדבואל ששח לש םיעוריא 590 ולפוטו ולבקתה ,2021 ראורבפ
 דע 2020 ץרמ תיצחממ( הנורוקה תפוקתב וחווד )55%( םיעוריאה תיצחממ רתויש ךכ לע עיבצמ
 רפסמב 130%-כ לש היילע הלח וז הפוקתב יכ םינותנהמ הלע ףסונב .)2021 ראורבפ ףוס
 2018 ראורבפ תליחתמש הפוקתל האוושהב ,רעונ ינבו םידלי לש תונדבואל ששח לע םיחווידה
 יתועמשמו ףירח ישגר סמוע הרצי הנורוקה תפגמש ונייצ םיבר רעונ ינב יכו ,2020 ץרמ תיצחמ דע
  .םהייחב

 תותומע המכ תולעופ ץראב :ישפנ עויס תוקינעמה תותומעל רוביצה תוינפב היילע
 ןלהל( תוימינונא תוחישל "םח וק" - ינופלט עויס וק תועצמאב רתיה ןיב תישפנ הכימת תוקינעמה
  :94ןהילא תוינפל עגונב תותומע המכמ ולבקתהש םינותנ ןלהל .הקוצמ יבצמב תוינפל )עויס וק -

 204,000-כ תמועל תוינפ 00356,5-כ ולבקתה 2020 תנשב ,95ן"רע תתומע ינותנ יפ לע :ן"רע
  .75%-כ לש היילע - 2019 תנשב תוינפ

 תוינפ 15,500 תמועל תוינפ 26,700 ולבקתה 2020 תנשב ,96ר"הס תתומע ינותנ יפ לע :ר"הס
  .72%-כ לש היילע - 2019 תנשב

 3,500-כ תמועל תוינפ 6,000-כ ולבקתה 2020 תנשב ,97ל"טנ תתומע ינותנ יפ לע :ל"טנ
  .72%-כ לש היילע - 2019 תנשב ולבקתהש

 ןואכידהו הדרחה תומרב היילע לע םיעיבצמ םלועבו ץראב םילבקתמה םיחוויד
 יווקל תוינפב 130% - 72% לש לודיגב םיפקתשמו ,הנורוקה תפגמ תעב ,הייסולכואב
 לע תופגמ ומכ תונוסא תעפשה לע ושענש םירקחמ םיששאמ ולא םיחוויד .םינושה עויסה
 ןמזב םיווחנש םיישקה ןיב רישי רשק ואצמ םירקחמה ;רוביצה לש תישפנה תואירבה
 האירבה הייסולכואל ןה קחד תערפהו ןואכיד ,הדרח ינימסת לש תוחתפתה ןיבל רבשמה
 הפגמה תכיעד רחאלש איה תיעוצקמה החנהה .תוישפנ תוערפה וא תולחממ םילבוסל ןה
 תארקל ךרעית שפנה תואירב תכרעמש ץלמומ .ולא תועפותב הרמחה תויהל הלולע
  .רוביצה לצא תועפותה לש תירשפאה הרמחהה תבחרה

 
 לש םיטסופ חותינ ,תונדבוא אשונב 105 דקומ םכסמ חוד ךותמ םינותנה .תשרב םידלי לע הנגהל ימואלה הטמה  93

  .2020 הנורוקה תפוקתב 105 דקומב תונדבוא יעוריא

 תא ךיישמ ומצע הנופה דימת אלש םעטהמ הנורוקה רבשמ לשב ולבקתהש הלאככ תוינפה תא גווסל ןתינ אל  94
  .תינמז וב תותומע רפסמל תונפל יושע תישפנ הקוצממ לבוסה םדא ןכ ומכ .רבשמל הקוצמה

  .תימינונא תישפנ הכימת יתוריש הקינעמו 1971 תנשמ תלעופ - ן"רע תתומע  95

  .םיילטיגיד םיעצמאב שומיש לע שגדב תישפנ הכימת יתוריש הקינעמו 2000 תנשמ תלעופ - ר"הס תתומע  96

  .ימואל עקר לע המחלמו רורט - המוארט יעגפנב לופיטל 1998 תנשמ תלעופ - ל"טנ תתומע  97
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  הליהקב שפנה תואירב יתוריש
 98םיירטאיכיספ םילופיט רקיעב םיללוכ שפנה תואירב יתוריש :םייתאפרמה םיתורישה תונימז
 רבשמ ץורפ םע .99)שפנה תואירב ילופיט וא שפנה תואירב יתוריש - ןלהל( םייפרתוכיספו

 יתבב תוברל ,הליהקב תוירטאיכיספ תואפרמ יכ תואירבה דרשמ החנה ,2020 ץרמב ,הנורוקה
 הרשוא םתרזח רשא ,םייתצובק םילופיטו םויה ילופיט טעמל לועפל וכישמי ,100םיירוביצה םילוחה
 ולאכלו ןוכיסב תויסולכואל דוחייב ,קוחרמ םיתוריש ןתמ ףידעהל םג החנה דרשמה .101ךשמהב
  .102הז ןפואב יתוכיא תוריש ןהל קפסל ןתינ רשא

 תייחנהל םאתהב ,יכ תרוקיבל ורסמ - תימואלו תדחואמ ,יבכמ ,תיללכה - תופוקה עברא
 ידכ םייתצובק םילופיט טעמל ,103שפנה תואירב יתוריש ורגסנ אל הפגמה ץורפ זאמ ,דרשמה
 םילופיטהמ קלחש ונייצ תופוקה .ךשמהב לועפל ורזח ולא םילופיט ,הלחמב תוקבדיהמ ענמיהל
 תוכשמתה םעו ,יעוצקמ תעד לוקישל םאתהב ,ואדיו תוחישב וא תינופלט ,ןווקמ ןפואב ונתינ
  .ילטנורפ ןפואב םייקתהל ורזח םילופיטהמ קלח הפגמה

 ףגאה תלהנמ הרסמ 2020 רבמבונב :הליהקה תואפרמב תישפנ הרזע תלבקל תוינפ
 תוינפב 20%-כ לש היילע הלח הנורוקה תפוקתב התכרעהל יכ תרוקיבה תווצל שפנה תואירבל
 הלח דבב דב .תכרעמל זא דע םירכומ ויה אלש םישדח םילפוטמ לש שפנה תואירב ךרעמל
 תרוקיבל רסמ םירטאיכיספה דוגיא ר"וי .תוישפנ תוקוצמ לשב םימייק םילפוטמ בצמב הרמחה
  .%15 - 10%-ב םישדח םילפוטמ לש תוינפב היילע הלח ותכרעהל יכ 2021 יאמב

 תואפרמ ילהנמ 108 ברקב 104ךרענש רקס תואצות שפנה תואירבל ףגאה םסרפ 2020 רבוטקואב
 היילע הלח תואפרמה ילהנמ תכרעהל יכ הלוע ונממו ,םוי לופיטבו הליהקב שפנה תואירב
 תעצוממה היילעה :ןכ ינפלש הנשב הפוקת התואל האוושהב םיתוריש תלבקל תוינפה רועישב

 
  .תופורת לע ססובמ ורקיעבש הירטאיכיספב החמומ אפור ידי לע ןתינה לופיט  98

  .תוחיש לע ססובמה )ילאיצוס דבוע וא גולוכיספ ידי לע רקיעב( טסיפרתוכיספ ידי לע ןתינה לופיט  99

 ןוכדיע - םירוביצה םילוחה יתבב תיביטקלא תוליעפל תויחנה" אשונב האופרה תביטח ,תואירבה דרשמ תייחנה  100
19.3.20".  

 ךרעמל תויחנה ;18.3.20 ,הליהקב םייאופר םילופיט ןתמל תוכרעיה אשונב האופרה תביטח ,תואירבה דרשמ תייחנה  101
 ךרעמל תויחנה ;4.5.20 ,הרגשל תיתגרדה הרזחל תוכרעיה - הנורוקה תפגמ תעב שפנה תואירבב ירוטלובמאה
 תויחנה ;20.5.20 ,3 ןוכדע-הרגשל תיתגרדה הרזחל תוכרעיה-הנורוקה תפיגמ תעב שפנה תואירבב ירוטלובמאה
  .10.9.20 ,4 ןוכדע - הנורוקה תפגמ תרגיש תחת שפנה תואירבב ירוטלובמאה ךרעמל

-הלט/תואירב-הלט( קוחרמ תואירב תוריש תלעפהל הדימ תומא אשונב 6/2019 ל"כנמ רזוח תויחנהל םאתהב  102
 תויורשפא תבחרה - הנורוק תפגמ תעב שפנה תואירבב ירוטלובמאה ךרעמל ןוכדעו ;Telemedicine( 26.5.19/האופר
  .8.7.20 ,קוחרמ לופיט

 תיירקב תואפרמב 2020 ץרמ שדוחב םימי 14-ב תוליעפ המצמצ יכ הרסמ יבכמ ;םיתוריש הרגס אל יכ הרסמ תיללכה  103
 האפרמל רבעוה עבש ראבב תורישה ;תרצנ-לילגה ףונבו ,הנומש תיירקב ,תילילגה רוצחב ,לאימרכב ,הפיחב ,ןיקצומ
 לש םישדח םילפוטמ תטילק ומצמצ םינתיא-לואש רפכו בקעי ראב תמגוד םילוח יתב יכ הרסמ תדחואמ ;רמועב
 הרגס אל יכ הרסמ תימואל ;ןנכותמהמ םדקומ םילפוטמ וררחיש תוקבדה תעינמ ימעטמש וא תואפרמל תדחואמ
     .םיתוריש

 ,תואירבה דרשמ ,"םילהנמ רקס יאצממ - הנורוקה ילגב שפנה תואירב תואפרמ תוליעפ" ,רסס ידוא ר"דו יקסבודוב ינד  104
21.10.20.  
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 לע )2020 רבמטפס-טסוגוא( ינשה לגבו ,7%-כ לע הדמע )2020 יאמ-ץרמ( ןושארה לגב תוינפב
  .20%-כ

 תואפרמ ילהנמ 31 ברקב 2020105 רבוטקואב שפנה תואירבל ףגאה ךרעש ףסונ הכרעה רקס
 תוינפה רועישב היילע הלח םילהנמה תכרעהל יכ הלעה רעונו םידליל םוי ילופיטו שפנה תואירב
 ;)2020 יאמ-ץרמ( ןושארה לגב תוינפב תודיריו )2020 רבמטפס-טסוגוא( ינשה לגב תוריש תלבקל
  ."תושדח תוינפב תינוציק דע תיתועמשמ היילע" הלח יכ וכירעה םילהנמהמ תיצחמכש הלע דוע

 ונתינש םיתורישה ןיבל שפנה תואירב יתורישל השירדב היילעל תוכרעהה ןיב האוושה ךרוצל
 תואירב יתוריש תלבקל ונפש םילפוטמל עגונב תופוקה ינותנ וקדבנ ,הנורוקה תפוקתב לעופב
 :לעופב ונתינש םילופיטה רפסמו שפנה

 האוושהב 2020 רבמבונ-ץרמב שפנה תואירב יתוריש ולביקש םילפוטמ :2 חול
 2019106 תנשב הפוקתה התואל

 - ץרמב םילפוטמ רפסמ 
 2019 רבמבונ

 - ץרמב םילפוטמ רפסמ
 יונישה רועיש  2020 רבמבונ

 + 1.2% 123,311  121,846  תיללכה

 +4.9% 87,610 83,475 יבכמ

 -6.2% 38,713 41,260  תדחואמ

 +23.7% 20,492 16,557 תימואל

 +2.6%  270,126  263,138 כ"הס

 .םילוחה תופוק ינותנ יפ לע

 רתוי םיחטובמ ןהב( יבכמו תיללכה - תולודגה תופוקה יתשב יכ הלוע חולבש םינותנהמ
 תואירב יתוריש ולביקש םיחטובמה רפסמב דבלב הלק היילע הלח )הייסולכואהמ 75%-מ
 תימואלב קר ;6.2% לש הדירי הלח ףא תדחואמב וליאו ,)המאתהב 4.9%-ו 1.2%( שפנה
-מ תוחפ לש היילע הלח לכה ךסב .23.7% - םילפוטמה רפסמב תיתועמשמ היילע הלח

 .םרפסמב 3%

 
 

 ךלהמב רעונו םידליל שפנה תואירב תואפרמב היגולותפבו תוינפב םייוניש תכרעה" ,רסס ידוא ר"דו יקסבודוב ינד  105
 8 ;תואפרמ ילהנמ 23( םילהנמ 31 ובישה רקסל .3.11.20 ,תואירבה דרשמ ,תואפרמ ילהנמ רקס - "הנורוקה תפגמ
 .)הליכא תוערפהל 4 םכותמ םוי ילופיט ילהנמ

  .1.7% היה 2020 תנשל 2019 תנש ןיב הייסולכואב לודיגה רועיש  106
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 התואל האוושהב 2020 רבמבונ-ץרמב ונתינש שפנה תואירב ילופיט : 3 חול
  2019 תנשב הפוקתה

 
 - ץרמב וקפוסש םילופיט רפסמ
 2019 רבמבונ

 - ץרמב וקפוסש םילופיט רפסמ
 2020 רבמבונ

 רועיש
 יונישה

 + 2.6% 903,759  880,426  תיללכה

 +7.9% 538,234 498,853 יבכמ

 -12.7% 248,934 285,222 תדחואמ

 +6.8% 184,972 173,104 תימואל

 +2% 1,875,899  1,837,605  כ"הס

 .םילוחה תופוק ינותנ יפ לע

 שפנה תואירב ילופיט רפסמב היילע הלח תימואלבו יבכמב ,תיללכב יכ הלוע חולהמ
 הדירי הלח תדחואמב ,תאז תמועל ;)המאתהב 6.8%-ו 7.9% ,2.6%( םיחטובמל ונתינש
 םילפוטמה רפסמב התייהש הדיריל םג םאותה רבד ,םילופיטה רפסמב )12.7% לש(

  .םרפסמב 2%-כ לש היילע הלח כ"הסב .וז הפוקתב לופיט ולביקש

 תפגמ תובקעב שפנה תואירב יתורישל שוקיבב היילעל הכרעהה ףא לעש הלוע ךכמ
-מ תוחפ לש תופוקב תללוכ היילע - תופוקה ינותנב דאמ תיקלח ףקתשמ רבדה הנורוקה

  .םילופיטה רפסמב 2%-כ לשו תוריש ולביקש םילפוטמה רפסמב 3%

 םוחתב םילופיטהו םילפוטמה רפסמב דאמ הנטק היילע לע םיעיבצמה תופוקה ללכ ינותנ ףא לע
 תיתועמשמ היילע וז הפוקתב הלח יכ ותבושתב ןייצ דרשמה ,הנורוקה תפוקתב שפנה תואירב
 לע עיבצה דרשמה .תואפרמה ילהנמ ירקסב ףקתשמ רבדהש יפכ ישפנ לופיטל תוינפה רפסמב
 םיחטובמ לש תובצייתה יא :תופוקה תואפרמ לש תוליעפה ינותנ לע ועיפשהש ולאככ ולא תוביס
 ןמז קרפ ;)הנורוקה תפוקת תליחתב רקיעב( הקבדהל ששחמ שארמ עבקנש לופיט תלבקל
 םוי ילופיטו םייתצובק םילופיט תקספה ;םינווקמ םילופיטל רבעמל דע הפוק לכל שרדנש
 הנתמה ינמז לשב םיתורישה תלבק לע רותיוו ;דרשמה תויחנהל םאתהב תומיוסמ תופוקתב
  .ידמ םיכורא

 לשמל ,ונענ אל רשא םיחטובמ לש תוינפ לע םינותנ תופסוא אל םילוחה תופוק יכ ןיוצי
 שפנה תואירב ףגאל םג ןכלו ,םתונימז-יא לשב םיתורישה תלבק לע ורתיווש םינופ
 ךירעהל תורשפא ןיא דרשמלו תופוקל הז רעפ לשב .אשונב םינותנ ןיא תואירבה דרשמבש
  .טרפב הנורוקה תפוקתבו ללכב שפנה תואירב יתורישב ךרוצה ףקיה תא
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 דבלב הלק היילעל ומרגש םימסחה תא וחתני םילוחה תופוקו תואירבה דרשמש ץלמומ
 תפוקתב תופוקהמ קלחב ונתינש שפנה תואירב ילופיט רפסמבו םילפוטמה רפסמב
 ןכ .ולא םילופיטל שוקיבב רתוי הלודג היילע הלחש תויעוצקמה תוכרעהה חכונ ,הנורוקה
 תא דומאל ידכ שפנה תואירב יתוריש תלבק לע רותיווה תעפות רחא ובקעי םהש ץלמומ
  .םהל קקזנש ימל םיתורישה תא קפסל הרטמ ךותמו הל תוביסה תאו הפקיה

 תויללכ תוכרעה לע תססבתמ שפנה תואירב יתוריש תלבקל שוקיבב היילעהש רחאמ
 וזכרי ,107שפנה תואירב םוחת לע תונומאש ימכ ,םילוחה תופוקש ץלמומ ,ודדמנ אלש
 שורדי דרשמהש ץלמומ .ולא םיתוריש תלבקל תוינפה לכ לע ףטושו רידס ןפואב םינותנ
 - םאתהב ךרעיהל לכויש ידכ םהינייפאמו םישוקיבה תמר לע יתיע חוויד תופוקהמ לבקל
  .םוריח תעבו הרגשב

 םילפוטמ יכ םיארמ םירקחמ :םילוחה תופוקב שפנה תואירב ילופיטל הנתמהה ןמז
 לופיטב בוכיע .108ערוי אל םבצמש ידכ ריבס ןמז ךותב לופיטל םיקוקז תישפנ הקוצממ םילבוסה
 לשו תכרעמב הכ דע ולפוט רשא םילפוטמ לש ישפנה םבצמ תא רימחהל לולע רבשמ תפוקתב
 םיקזנל םג םורגל לולע הז בוכיע .רבשמה תובקעב ול םיקקזנ רשא לופיטל הנושארל םינופה
 עבוק ,1994-ד"נשתה ,יתכלממ תואירב חוטיב קוח .הבורקה םתביבסלו םינופה לש םתחפשמל
 ,יאופר תעד לוקיש יפל ,לארשיב ונתניי תואירבה יתוריש לסב םילולכה תואירבה יתוריש יכ
 תויוכזל סיסב שמיש רבדה .חטובמה ירוגמ םוקממ ריבס קחרמבו ריבס ןמז ךותב ,הריבס תוכיאב
  .109שפנה תואירבב המרופרה םכסהב םילוחה תופוק ירבח

 םיירטאיכיספ םילופיטל ,םינוחבאל םיכורא הנתמה ינמזב תנייפאתמ שפנה תואירב תכרעמ
 המרופרב םיטביה אשונב הנידמה רקבמ לש תמדוק תרוקיבב הלע ךכ .םייפרתוכיספ םילופיטלו

 הכרענש 110)שפנה תואירבב המרופרה - ןלהל( שפנה תואירבב תיחוטיבה תוירחאה תרבעהל
 לופיטל ;םישדוח 12 דע ועיגה 111ןוחבאל הנתמהה ינמז :2020 תנשב המסרופו 2019 תנשב
 דרשמש ץילמה הנידמה רקבמ .םישדוח 8 דע ירטאיכיספ לופיטלו ;םישדוח 16 דע יפרתוכיספ
 שפנה תואירב יתוריש ךרעמ לעש הנתמהה ינמז תא ורידגי םילוחה תופוק ףותישב תואירבה
  .םייתנש-בר םייתגרדה םידעי עובקלו םהב דומעל

 ילויב ףסאש םינותנ יפ לע יכ 2020 רבמבונב תרוקיבה תווצל רסמ שפנה תואירבל ףגאה
 םיעגמה ללכמ 40% - 30% ןהש( שפנה תואירבל תויתלשממ תואפרמ 70-מ רתוימ 2020

 .םישדוח 6-כ לע דמוע ישפנ לופיט תלבקל עצוממה הנתמהה רות )תכרעמב

 
 .םילוחה תופוקל שפנה תואירבב תיחוטיבה תוירחאה תרבעהל המרופרה ףקותל הסנכנ 2015 ילויב  107

 תעפשה ךכ ותליחת דעו לופיטל היינפהמ תועובש העבראמ רתוי םירבועש לככ יכ אצמ הינטירבב עצובש רקחמ  108
 Clark et al. (2017) “Transparency about the outcomes of mental health services (IAPT .הגרדהב תתחופ לופיטה

approach): An analysis of public data”, The LANCET 

 תופוק לא הנידמה ןמ שפנה תואירב םוחתב םיתוריש ןתמל תיחוטיבה תוירחאה תרבעה - שפנה תואירבב המרופרה  109
  .2015 ילוימ לחה םילוחה

 ,"שפנה תואירבב תיחוטיבה תוירחאה תרבעהל המרופרב םיטביה" קרפב ,)2020( ב70 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ ואר  110
 .545 'מע ,"שפנה תואירב םוחתב תויגוס" קרפב ,)2010( ב60 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ םג ואר .771 'מע

 גולוכיספ םיעבוק הסיסב לעו ילאיצוס דבוע וא גולוכיספ ,רטאיכיספ םיעצבמש תנייממ הקידבב - )קייטניא( ןוחבא  111
 .ימלועה תואירבה ןוגרא לש יאופרה ךירדמה תועצמאב הנחבאה תא רטאיכיספ וא
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 תואירב יתוריש ךרעמ לעש הנתמהה ינמז תא רידגה אל תואירבה דרשמ יכ הלע תרוקיבב
 םישרדנ םיריבס הנתמה ינמז .םייתנש-בר םייתגרדה םידעי עבק אלו םהב דומעל שפנה
 ולאכ ומכ קחד יבצמב תובישח הנשמ ךכל שיו יתכלממ תואירב חוטיב קוחל םאתהב
  .הנורוקה תפגמ תוצרפתה לשב וחתפתהש

 ונייפאתהו הקיפס-יאב ואצמנ שפנה תואירב יתוריש רבשמה ינפל םג יכ ותבושתב ןייצ דרשמה
 הרומא ותנכהש ל"כנמ רזוח .בצמה תא רימחה ףא הנורוקה רבשמו םיכורא הנתמה ינמזב
 תא בייחי ןקתה .םתדידמל היגולודותמו םילופיטל הנתמה ינמזל ןקת עבקי בורקב םייתסהל
 תוישפנה תוקוצמב היילעל הנעמ רשפאל ךכו שפנה תואירב יתוריש תא ביחרהל םילוחה תופוק
  .רוביצה לש

 יצרא רוסחמ ןה םיכוראה הנתמהה ינמזל תוירקיעה תוביסה יכ 2021 ילויב הרסמ תיללכה
 ךומנ יפסכ לומגת לשב ירוביצה תורישב דובעל םינכומה םיטסיפרתוכיספו םירטאיכיספב
 איה יכ הרסמ דוע .הנידמה ידי לע הנעמ שרדנ ךכלו ,תויתלשממ תוירטאיכיספ תואפרמ תריגסו

 הנתמהה ינמז לוהינ רחאו תוינפה רחא בקעמ רשפאתישו ,םירות לוהינל תכרעמ תיינבל תלעופ
 .יעוצקמ תעד לוקיש תלעפה ךות

 ןתינה יפרתוכיספה תורישל רקיעב םה הנתמהה ינמז יכ 2021 טסוגואב בישה תואירבה דרשמ
 תורשב אלא ולא עוצקמ ישנאב יצרא רוסחמ ןיא .םיילאיצוס םידבועו םיגולוכיספ ידי לע ורקיעב
 לועפל יוארו ךומנ יפסכה לומגתה ןכא .יטרפה רזגמב םידבוע םהמ םיברש רחאמ ירוביצה
 םנמא .םישיואמ ולא ,םישדח םינקת תורשאמ תופוקהש לככ םלוא ,הקסעהה יאנת רופישל
 רתיה ןיב ,םילפטמה ינקת תא שייאלו ךישמהל תלוכי רדעהב תודדוב תויתלשממ תואפרמ ורגסנ
 רוגסל הנווכ ול ןיאו םינקת ץציק אל דרשמה םלוא ,םילוחה תופוקל םיאפור רבעממ האצותכ
 .םוזי ןפואב תואפרמ

 תלבקל םייברמה הנתמהה ינמז תעיבקל ךילהתה תא םילשי תואירבה דרשמש ץלמומ
 םדא חוכב רוסחמל הנעמ ןתמל םילוחה תופוק ףותישב לעפיו שפנה תואירב יתוריש
 ינמז תא ופמי םילוחה תופוקש םג ץלמומ .)םיטסיפרתוכיספו םירטאיכיספ( םוחתב יעוצקמ
 ךורא הנתמהה ןמז ןהבש תואפרמל ידוחיי ןורתפ אוצמל ידכ תונושה תואפרמב הנתמהה
  .דחוימב

 תפוקתב תינופלט תישפנ הכימתל ידוחיי תוריש
  הנורוקה

 ןופלטב - קוחרמ םגו ילטנורפ ןפואב שפנה תואירב םוחתב םילופיט ןתניהל םילוכי הרגש תעב
 תושיגנ רשפאמ אוהש ךכב תונורתי קוחרמ תורישל .ןווקמ ןפואב ןכו )ואדיווב וא ילוק(
 תוביסמ ,השקתמה הייסולכואל ןכו ,לבגומ םילפטמה עציה הבש ,הירפירפבש הייסולכואל
 .תאז םישקבמה םילפוטמל תוימינונא רשפאמ םג אוה ;תואפרמל עיגהל ,תוילאיצוס וא תויזיפ
 יפולח הנעמ רשפאמ אוה ,תופגמ ךלהמב םירגס וא תוינוחטיב תולבגה ומכ ,םוריח תופוקתב
 ןה יכ תרוקיבה תווצל םילוחה תופוקמ קלח ורסמ 2020 רבמבונב .םיילטנורפ םישגפמל
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 םאתהב םינווקמ םילופיטו םיילטנורפ םילופיט םיבלשמה םיידירביה םיתוריש ןתמ תורשפאמ
 .יאופר לוקישל

 םיישפנה םילופיטה לע ףסונ תואירבה דרשמ םזי ,הנורוקה ףיגנ תוטשפתה םע ,2020 ילויב
 וקפסי םילוחה תופוק תינכותה תרגסמב .םיחטובמל תינופלט תישפנ הכימתל תינכות ,הרגשבש
 .112תינושאר תיפרתוכיספ תוברעתהל ,דחא לכ תוקד 45 ינב ,םיינופלט םיישיא םישגפמ השולש
 .תואירבה יתוריש לסב לולכ וניאו רבשמה םע דדומתהל םילכו תידיימ הכימת קינעמ תורישה
 תואירב ךרעמב לופיט ךשמהל חטובמה תא הנפי תורישה תא ןתנש לפטמה ךרוצה הרקמב
 תואירב ךרעמב םילפוטמ רבכש ולא תוברל ,םיחטובמה ללכל ןימז תורישה .הפוקה לש שפנה
 תרוקיבה תווצל רסמ שפנה תואירבל ףגאה .תופוקה םעטמ םילפטמ םינתונ תורישה תא .שפנה
-כ ועצוב 2020 תנש ףוס דע יכו ,ח"ש ןוילימ 10 תינכותה ךרוצל הצקה דרשמה יכ 2021 ץרמב

  .םיחטובמ 2,300-כל תוחיש 6,000

 םילוחה תופוק יחטובמל ןתינש תישפנ הכימתל ינופלטה תורישה ףקיה :4 חול
 2021 ץרמ וא ראורבפ דעו ותליחת דעוממ

 ךיראתל ןוכנ הפוקה
 רפסמ
 םילפוטמה

 רפסמ
 תוחישה

 עצוממ
 תוחיש
 לפוטמל

 רועישה
 ללכמ
 תוחישה
 תופוקב

 יחטובמ רועיש
 ללכמ הפוקה
 *הייסולכואה

 54% 31% 2.0 6,639 3,271 2021 ראורבפ תיללכה

 26% 58% 2.4 12,675 5,348 2021 ראורבפ  יבכמ

 12% 7% 2.0 1,500 750 2021 ץרמ תליחת תדחואמ

 8% 4% 1.8 945 523 2021 ראורבפ תימואל

 100% 100%   21,759 9,892  כ"הס

 .תואירבה דרשמ ,שפנה תואירבל ףגאל ורסמנש יפכ םילוחה תופוק ינותנ יפ לע
 תואירב חוטיב יפסכ תקולח חתפמ בושיח ,ןונכתהו רקחמה להנימ ,ימואל חוטיבל דסומה ינותנ יפ לע  *

 .1.12.20 םויל םילוחה תופוק ןיב

 10,000-מ תוחפל ןופלטב תישפנ הכימת תוריש ונתנ םילוחה תופוקש הלוע חולהמ
 ירבח ללכ ןיב םקלחמ לופכמ רתוי ,יבכמ יחטובמל ונתינ )58%( םילופיטה בור .םילפוטמ
  .תופוקה

 
 דרשמ לש הכימת ךרוצל םיפסכ תקולחל םינחבמ - םיחטובמל דעומ תרצק תוברעתהו תישגר הכימת יתוריש  112

 תודוסי קוח יפל ףיגנה תוצרפתה לשב האופר יתוריש ןתמל COVID-19 תוכרעה ךרוצל םילוח תופוקב תואירבה
 .1985- ה"משתה ,ביצקתה
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 רפסמ תלדגהל םיכרד ונחבי תימואלו תדחואמ ,תיללכה םילוחה תופוק יכ ץלמומ
 .ינופלטה תישפנה הכימתה תוריש תועצמאב םילפוטמה

 םילוחה תופוק ולחה 2020 ילוי זאמ :ןופלטב תישפנ הכימת תוריש לבקל תורשפאה םוסרפ
 ,ןהלש טנרטניאה ירתאב רתיה ןיב תישפנ הכימת תוריש לבקל תורשפאה לע עדימ םסרפל
 תא םיבתנמו תואפרמב םייולתה היזיוולט יכסמ( Que Flow יכסמב ,תואפרמב ,םילוחה יתבב
 תויתרבח תותשרב ,םיחטובמל 113םינורסמבו ל"אוד תעדוהב ,תחקרמה יתבב ,)רותב םיניתממה
 עסמב תואירבה דרשמ לחה 2020 רבמבונ תליחתב .םירחא תרושקת יעצמאבו ,114קובסייפ ומכ
 תואירבל ףגאה רסמ 2021 ץרמב .ח"ש 300,000 לש ביצקתב ינופלטה הכימתה תורישל םוסרפ
 התייה אל ותוליעי ,םוסרפה עסמל הצקוהש טעומה ביצקתה חכונ יכ תרוקיבה תווצל שפנה
 ביצקת תאצקהל לעופ אוה יכ רסמ ףגאה .תורישה תלבקל םינופה רפסמ תא הלידגה אלו ההובג
  .אשונב בחרנו ףסונ ןייפמקל

 ,ןופלטה תועצמאב הנורוקה תפוקתב ןתינש תישפנה הכימתה תורישל שיש ןורתיה חכונ
 ולעפי יכו םוריח תעב הז תוריש בלשל ולקשי תואירבה דרשמו םילוחה תופוקש ץלמומ
 םג ץלמומ ;בחר רוביצ תעידיל תאז איבהל ידכ אשונב רוביצל ןתינה עדימה תבחרהל
 קוחרמ םינתינה שפנה תואירב יתוריש תא ונחבי םהש ץלמומ דוע .ל"ותב הז ילכ ובלשיש
  .הז ילכב םימולגה תונורתיה תא תוצמל ידכ ,הרגש תעב

 רסמנש יפכ ,תורישהמ םיחטובמה לש ההובגה ןוצרה תועיבש תובקעב יכ ותבושתב ןייצ דרשמה
 רבשמ םות רחאל םג ,םוריח תעשבו הרגשב ןתנייש תורישכ ובלשל ןחוב אוה ,םילוחה תופוקמ
  .הנורוקה

 

  

 
 החלש אל תיללכה .םיחטובמל םינורסמ תחילש רובע תופוקל יופיש הכימתה ינחבמ תרגסמב ףיסוה תואירבה דרשמ  113

 הרסמ תימואל ;2021 ראורבפבו ראוניב ,2020 רבמבונב םימי השולש ךשמב םינורסמ החלש יכ הרסמ יבכמ ;םינורסמ
 תאז תורמל .םינוש םידעומ ינשב תדחואמו ;2021 ראוניבו 2020 רבוטקוא םישדוחב םיימוי ךשמב םינורסמ החלש יכ
 .םויב תוחיש תורשע המכ לע ביצי רתונ תוינפה רפסמ

 ,14.10.20 ,תדחואמ ;6.1.21 ,29.12.20 ,15.10.20 ,24.9.20 ,יבכמ ;9.8.20 ,תיללכה ידי לע קובסייפב םסרופ תורישה  114
  .דבלב 26.7.20 ,16.7.20 ,תימואל ;22.1.21 ,10.12.20
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  םוכיס
 תמרגנה הלחמה יכ תואירבה רש זירכה 2020 ץרממ הנורוקה ףיגנ תוצרפתה תובקעב
 עונמל ידכ .רוביצל הרומח הנכס הדימעמה תנכוסמ תקבדימ הלחמ איה הנורוקה ףיגנמ
 תותיעב םגש חיטבהל שי םילוח לש יאופרה בצמב תורדרדיהו רוביצה תואירבב העיגפ
 םייאופרה םיתורישה ןתניהל וכישמי ,הנורוקה תפגמ תפוקת תמגוד ,תוכשמתמ םוריח
 רוביצה תא דדועל בושח ןכ ומכ .םילוחה תופוק תועצמאב - הליהקה תרגסמב םיינויחה
 ןכו ועיפוה רבכש תולחמב יכשמה לופיטו בקעמ עצבל הז ללכבו ולא םיתוריש ךורצל
 תויתפוקת תוקידב עוציבו םישרדנש םינוסיח תלבק ומכ ,תענומ האופר ליעפהלו ךישמהל
  .תולחמ לש םדקומ יוהיזל

 הדבעו תוריתי אלל זופשאה תכרעמ התייה הפגמה תוצרפתה ברעש ןייצמ תרוקיבה חוד
 2020 תנש ךלהמב תוימינפה תוקלחמב שדוחל תעצוממה הסופתה רועיש .םילודג םיסמועב
 יתבב וחתפנ וז הפוקתב יכ ןובשחב איבהל שי ךא 2019 תנש לש הזל האוושהב ךומנ היה
 ,2020 תנשב םידעומ המכב הדדמנש ,לארשיב תפדועה התומתה ;הנורוק תוקלחמ םילוחה
 קובקבה ראווצש הלע .תורחא תונידממ ההובג התייה ,2019 - 2010 םינשה עצוממל סחיב
 לופיטב תויחמומ לעב יאופר םדא חוכב רוסחמ אוה הנורוקב השק םילוחב לופיטב ירקיעה
 .השקו בכרומ בצמב םילוחב לופיטב ןמוימ ידועיס םדא חוכ ןכו המשנהב תויחמומו ץרמנ
 םילוחה תופוקב הנורוקל תורושק ןניאש תויאופר תוקידב יגוסב הדירי הלח יכ הלע דוע
 תפגמ תובקעב שפנה תואירב יתוריש תכירצב היילעל הכרעהה ףא לע יכו ,םילוחה יתבבו

 דבלב הלק היילע תמגמ תפקתשמ םהמו ,תופוקה ינותנב יוטיב ידיל אב וניא רבדה הנורוקה
 .ונתינש םילופיטה רפסמבו תוריש ולביקש םילפוטמה רפסמב

 תפוקתב ולחש םייונישה לכ תא תופמל תואירבה דרשמל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 תיבה ילופיטבו תיביטקלאה תוליעפב ,םילוחה יתבב זופשאה תוקלחמ תבצמב הנורוקה
 רפשלו רמשל שיש תולועפה יבגל תונקסמו תונבות ךכמ קיסהל ידכ םילוחה תופוק ונתנש
 ץרמנה לופיטה תוטימ תא תופמל ץלמומ ןכ ;הרגשב ןה םוריח תופוקתב ןה ידיתע ךרוצל
 הרגשב ולא םיתורישל םיקקזנל יואר הנעמ ןתנייש ידכ םישרדנה םיבאשמה תא עובקלו
 תויבטימ הדובע תוטיש עבקי דרשמהש ץלמומ - תופגמ לש תוצרפתהל רשא .םוריחבו

 לופיט תלבקל תונפל וששחי אלש ידכ םילפוטמל םייקנו םיחוטב םילולסמ תוחיטבמה
 תאולחתב תרכינה הדיריה רואל .רוביצל המיאתמ הרבסה בלשיש ןכו ,ךרוצה תעב יאופר
 רמשל ךרוצה תא ןחבי תואירבה דרשמש ץלמומ ,2021 - 2020 ,הנורוקה תנשב ףרוח
 תוימוהיז תולחמב האולחת םוצמצל יעצמאכ דיתעב םג ולחש תוגהנתה ייוניש דדועלו

 הנורוקה תפוקתב הנתינש תישפנה הכימתה תורישל שיש ןורתיה חכונ .המישנה יכרדב
 תורישה רבד תא איבהלו םוריח תעב הז תוריש בלשל לוקשל ץלמומ ,ןופלטה תועצמאב
 הרגש תעב קוחרמ םינתינה שפנה תואירב יתוריש תא ןוחבל ץלמומ דוע ;רוביצה תעידיל
 תופוק ,םילוחה יתב ,תואירבה דרשמש ץלמומ .הז ילכב םימולגה תונורתיה תא תוצמל ידכ
 דרשמ יכו ,הכ דע הנורוקה יעוריאמ םיחקל תקפה ךילה ומייקי האופרה יפוג ללכו םילוחה
 תימדנפ תעפשב לופיטל תואירבה תכרעמ תוכרעיהל ל"ותה תא ןכדעי תואירבה
 רופישל הפיאש ךותמ ,הנורוקה תפגמל עגונב טרפבו ,םירחא הפגמ יללוחמבו

 רדסב םיעוריא םע דיתעב רתוי הבוט תודדומתה רשפאל ידכ הינייפאמ םע תודדומתהה
 .הזכ לדוג


