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 ןוחבאל הדבעמה תוקידבו תומיגדה ךרעמ
  הנורוק

 התבג רבכ ,תרוקיבה םוכיס דעומב םג הכשמנו 2020 ראורבפב הליחתהש ,הנורוקה תפגמ
 רשפאה לככ רהמ ןחבאל בושחו רתויב קבדימ הנורוקה ףיגנ .םלועבו ץראב םיבר תונברוק
 תועצמאב השענ תוקבדיהה ןוחבא .הקבדהה תרשרש תא תוריהמב עוטקל ידכ וב תוקבדיה
 שרדנה ןמזה קרפ רוציקל הבר תובישח הנשי .)המיגד( ריחנהמו עולהמ - קדבנהמ המיגד תחיקל
 תורשפא לע הבר העפשה הז םרוגל ןכש ,הנורוקה תקידב תואצות תלבקל דעו המיגדה תחיקלמ
 ךילהתב ןושארה בלשה םה הדבעמה תקידבו םוגידה .הפיגמה רוגימו הקבדהה תרשרש תעיטק
 .הקבדהה תרשרש תעיטק ותרטמש

 הדבעמה תוקידבו תומיגדה ךרעמ לוהינ אשונב חוד הנידמה רקבמ םסרפ 2020 רבוטקואב
 תלעפהב םימיוסמ םיביכרמו ,םיפוגה ןיב תויוכמס ורבעוה חודה םוסרפ זאמ .הנורוק ןוחבאל
  .םייטרפ םיפוגל עוציבל ורבעוה ךרעמה

 םלואו ;םויב םיתמואמ 10,000 דע לש תימוי תפסות לע דמעו 2021 ראוניב היה האולחתה איש
 תפסות ידכל העיגה איהו האולחתה רועישב הדח הדירי הלחה 2021 ינוי דע לירפא םישדוחב
 תיצחמבו ,הצרפתהו הבש האולחתה 2021 ינוי ףוס תארקל ;דבלב םיתמואמ תורשע לש תימוי

  .8,000-מ רתויל העיגה םיתמואמ לש תימויה תפסותה 2021 טסוגוא

 
 
 

 820,000-כ
  שיא

 ןוילימ 14-כ
   הנורוק תוקידב

2.8 
  ₪ דראילימ

40 
  תודבעמ

 ףיגנב תוקבדיהב ותמוא
 הפגמה ץורפמ לארשיב
 2020 ראורבפ ףוסב
  2021 ץרמ עצמאל דעו

 

 

 ץורפמ לארשיב ועצוב 
 ראורבפ ףוסב הפגמה

 עצמאל דעו 2020
 2021 ץרמ

 תולע ןדמוא אוה 
 תומיגדה עוציב
 ץורפמ תוקידבהו

 ףוסב הפגמה
 דעו 2021 ראורבפ
 2021 ץרמ עצמא
 

 ולביקו ףוקית ורבע 
 דרשמ לש רושיא
 עצבל תואירבה
 הנורוק תוקידב
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110,000 
  13%  תוקידב

 6,400-כ
  שיא

15.1% 
 0.1%-ו

 לש תימויה תלוכיה
 לארשיב תודבעמה
 תוקידב עצבל
 םוכיס דעומב
 ץרמב תרוקיבה

2021 

 תויבויחה תוקידבה רועיש 
 תפוקתב רתויב הובגה
 זוחמב אצמנ תרוקיבה
 הייסולכוא ברקב ,םילשורי

 םורד זוחמב םג ;תידרח
 רועיש זכרמ זוחמבו

 הובגה תויבויחה תוקידבה
 ברקב היה רתויב
 - תידרחה הייסולכואה

 המאתהב 11%-ו 7%

 הנורוקמ ורטפנ 
 ץורפמ לארשיב
 ראורבפב הפגמה

 12.5.21 דעו 2020

 רועישה 15.1% 
 לש רתויב הובגה
 ,תויבויח תוקידב
 ;28-29.9.20-ב

 רועישה 0.1%
 לש רתויב ךומנה
 ,תויבויח תוקידב
 11.5.21-ב

 
 

 תרוקיבה תולועפ
 תוקידבו תומיגדה ךרעמ תא הנידמה רקבמ דרשמ קדב 2021 ץרמ דע 2020 רבמבונמ
 עוציבל ושרדנש ןמזה יקרפ :םהבו ,תמא ןמזב ושענש םייונישה חכונ ובצמ תוברל ,הנורוקה
 יכילהתל )תוריש תומר( הנתמה ינמז יבגל תואירבה דרשמ ינותנ ;תוקידבהו תומיגדה
 תוקידבו תומיגד לע )ר"עקפ( ל"הצ לש ףרועה דוקיפ ינותנ ;הדבעמה תוקידבו תומיגדה
 ;תוקידבהו תומיגדה ךרעמ לועפתו לוהינ ךרוצל תיטרפ ץועיי תרבח םע תורשקתה ;הדבעמה
 םיאצויל הנורוק תוקידב ;הנורוקה ףיגנ לש ריהמ ןוחבאל םירישכמ לש הלעפהו השיכר
 תויצטומ יוהיזל ימונג ףוצירל הדבעמ תוקידבו )ג"בתנ( ןוירוג ןב הפועתה למנב םיסנכנלו
 ,הנורוק יקדבנ 525 ברקב רקס ךרע הנידמה רקבמ דרשמ ,ןכ ומכ .ףיגנה לש )םיטנאירו(

 ימחתמב הנתמהה ינמז תא ןוחבל התייה ותרטמש ,גציימ יצרא םגדמ ךותמ תיארקא ורחבנש
 תקידב לש תורישה תייווחמ ןוצרה תועיבש תאו ,רוביצה תייארב הנורוקה לש םוגידה
 ןוחטיבה דרשמב ,רצואה דרשמב ,תואירבה דרשמב התשענ תרוקיבה .)רקסה( הנורוקה
 ר"עקפב הקבדהה תרשרש תעיטקל הדקפמה תועצמאב ר"עקפב ,א"דמב ,)ט"בהשמ(
 ושענ המלשה ירוריב .)ת"שר( הפועתה תודש תושרבו םילוח תופוק עבראב ,)ןולא תדקפמ(
  .תויטרפה תודבעמב
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 - ר"עקפו ןוחטיבהו תואירבה ידרשמ לש תושירדה ןיבו ןמזה ידעי ןיב המאתה
 תקידב תאצות תריסמ דעו המיגדה תחיקלמ ןמזה ידעיו תושירדה ןיב המאתה רסוח אצמנ
 תרבח םע םימכסהב םיפקתשמ םהש יפכ( ןוחטיבהו תואירבה ידרשמ ועבקש הדבעמה
 בצמה תוכרעהב םיגצומה םידעיה ןיבל - תועש 24 דע - )תויטרפה תודבעמה םעו םוגידה
  .תועש 18 דע - םידרשמה םתוא םיפתוש ובש ,)ט"לשמה( הנורוקל הטילשה זכרמ לש

 ,תרוקיבה םויס דעומ דעו 2020 רבמבונ זאמ - תומיגדה עוציבל הנתמהה ינמז לע חוקיפ
 ;תומיגדה עוציבל הנתמהה ינמז לע וחקיפ אל תואירבה דרשמו ט"בהשמ ,ר"עקפ - םיפוגה
 זרכמה יאנתש איה תועמשמה .םחתנל ןתינ אל םג ןכלו ופסאנ אלו ודדמנ אל םינותנה
  .ופכאנ אל הנתמהה ינמזל רשאב

  - הנידמה רקבמ דרשמ ךרעש רקסה יפתתשמ יפל םוגידה ימחתמב 1תוריש תומר

 תרוקיבה תקידב העצבתה םהיבגלש םישדוחה תשולשב עצוממה הנתמהה ןמז 
 ,תוקד 37 לע דמע רקסה יפתתשמ ידי לע ךרעוהש יפכ )2021 ראוני דע 2020 רבמבונ(
 29% תוחפל .תוקד 25 - הז ךילהתל זרכמה יאנתב עבקנש ןמזהמ הובג אוהו

 הלע הז ןמז קרפ יכ ונייצ 18% ,תוקד 25-מ גרח ןמזה קרפש וכירעה רקסה יפתתשממ
 .העש לע

 קחרמ רמשנ אל יכ ורבס "ךלו קדביה" ימחתמב וקדבנש רקסה יפתתשממ 29%-כ 
 יפל .ףיגנה תצפה ךשמה תעינמ ךרוצל םוגידה ימחתמב רותב םיניתממה ןיב יואר
 עובשה עצמא לש הזמ רתוי ךורא היה עובש יפוסב הנתמהה ןמז םיקדבנה תכרעה
  .)תוקד 35 תמועל תוקד 43(

 ימחתמבש הזמ ךורא "עסו קדביה" ימחתמב הנתמהה ןמז היה םיקדבנה תכרעה יפל 
 רחאל הנתמהה ןמז היה םיקדבנה תכרעהל :שארמ רות תעיבקל רשאבו ;"ךלו קדביה"

 .רתוי ריבסו רצק שארמ רות עבקנש

 - הדבעמה תוקידבו תומיגדה יכילהתל תורישה תומר לע תואירבה דרשמ ינותנ
 דע םוגידה דעוממ הנתמהה ינמזל רשאב תואירבה דרשמ ינותנ ,תרוקיבה םויס דעומל ןוכנ
 יופימ ךרוצל םהילע ססבתהל היה ןתינ אל ךכשמו םינימא םניא הקידבה תואצות תלבקל
 .םאתהב תוטלחה תלבק ךרוצלו ךילהתה ינמז חותינו

 תודבעמהו םילוחה תופוק ,םוגידה תורבח לש תורישה תמר לע ר"עקפ ינותנ
 ,םילוחה תופוקב תומיגד 825,000-כ ועצוב 2020 רבמבונב ,ר"עקפ ינותנ יפ לע - תויטרפה
 ראוניב .הקידבה תבושת תריסמ דע המיגדה תחיקלמ תועש 18 לש דעיב ודמע ןהמ 59%-ו

 
 .SLA( Service Level Agreement( - תוריש יאנת םכסה תרגסמב תועבקנ תוריש תומר  1

 תרוקיבה ןמ הלועה בצמה תנומת
 



 
 

 
 

 

 

|   6   |      
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 הלידגה תומיגדה תפסותש ןאכמ .דעיב ודמע ןהמ 46%-ו תומיגד ןוילימ 1.7-כ ועצוב 2021
 .ועבקנש םידעיב הדימעה-יא תא

 - ןהב תוקידבה עוציב תלוכי ןיבל תודבעמל תומיגד תעגה בצק ןיב המילה
 םוגידה ךילהש ילבמ ושענ םוגידה תורבח םע ןוחטיבהו תואירבה ידרשמ לש םימכסהה
 קרפ אוה תומיגדה עוציבל זרכמב עבקנש SLA2-ה .דחא ךשמתמ ךילהכ חתונ הקידבהו

 תעגה בצק היהי המ עבקנ אל םלואו ,הדבעמל התעגה דעו המיגדה תחיקלמ ןמזה
 לע ידמ בר העגה סמוע דחא דצמ לש םיבצמ תורצוויהל איבה רבדה .תודבעמל תומיגדה
 ,ינש דצמ וא ,עבקנש דעומב תוקידבה תא םייסל רשפִא אלש - "קובקב ראווצ" - תודבעמה
 .תומיגדה תעגה-יא לשב םיתבשומ ודמעש תודבעמ ירישכמ לש

 תודבעמל ןתרבעהש תומיגד לש םירקמ התלעה תרוקיבה - תומיגד תרבעהב תולקת
 ויה ,ןכ ומכ .עדימה תוכרעמב דועית אלל הדבעמל ועיגהש תומיגד לש ןכו ,הבכעתה
 יופצה בוכיעה לע רבגתהל ידכו ,ןתלוכיל רבעמ תומיגד וחקל םילוחה תופוק םהבש םירקמ
 קודבל תורומא ויה אלש תויטרפ תודבעמל תוקידבה ףדוע תא וריבעה ןה ןהיתודבעמב
 .ןתוא

 ןיב םואיתה ךרוצל בקעמו הרקב לוהינ רשפאיש םינותנ תרבעהל יטמוטוא קשממ
 קשממ היה אל 10.1.21-ל ןוכנ יכ הלע תרוקיבב - תוקידבה ךילהתל םוגידה ךילהת
 תכרעמל המיגדה תכרעמ ןיב ףיצר ןפואב םינותנ תרבעהל תיטמוטוא לעופש רודס
 לש עוציב תבייחמ וז הטיש .3תוילאוטריו תופסכ תועצמאב ורבעוה םינותנה יכו ,תוקידבה
 ידי לע "םינותנה תכישמ"ו ,תפסכב ןוסחאל דחא םרוגמ "םינותנה תפיחד"ל תומוזי תולועפ
 .רחאה םרוגה

 רובע זרכמ םסרפ תואירבה דרשמ - תיטרפ ץועיי תרבח םע תורשקתה תוכראה
 םישדוח הנומשכ ונייהד ,2020 רבמצדב תוקידבהו תומיגדה ךרעמ לועפת יתוריש תקפסא
 תרגסמב םיזרכמה תדעו ינפב זרכמ איצויש בייחתהש ףא ,תירוקמה תורשקתהה דעוממ
 רוטפב תורשקתהל רושיא לביק וז תובייחתה ןיגבו ,2020 יאמב תירוקמה תורשקתהה
 תרבח לש ירוקמה תורשקתהה דעוממ םישדוח הנומשכ רובעכ זרכמה םוסרפ .זרכממ
 ןוחטיבהו תואירבה ידרשמ יכ ,ןיוצי .תורשקתהל תוכראה עבראל ליבוה תיטרפה ץועייה
 תאזו ,תוקידבהו םוגידה ךרעמ תלעפהל םירחא םיזרכמ המכ 2020 תנש ךלהמב ואיצוה
 םימעפה תחאב רשיא תואירבה דרשמ בשח ,ןכ ומכ .םישדוח העבראמ םירצק ןמז יקרפב
 תורשקתהה יכ הלע דוע .יללכה בשחה ןגס לש רושיא תלבק אלל תורשקתהה תכראה תא
 הניב םכסה םתחנש ילב ושענ ,תורשקתהה תוכראה תוברל ,תיטרפה ץועייה תרבח םע
 .תואירבה דרשמ ןיבל

 גוסמ הריהמ הקידבל םירישכמ 300 ךותמ - "היפוס" גוסמ הריהמ הקידבל םירישכמ
 ;וצפוה אל 150-כ ,ץראל ועיגהו )ח"ש ןוילימ 3.69-כ( רלוד 900,000-כב ושכרנש "היפוס"
 םויס דעומל ןוכנ וקפיס םהו ,ףטוש ןפואב םיליעפ 30-כ קר וצפוהש םירישכמה ןיבמ
 .םויב דבלב תוקידב 1,900-כ תרוקיבה

 
2  Service Level Agreement. 

3  Secure Virtual Safe – svs. לש ףותישלו ןוגראל ,השיגל ,ןוסחאל תיתודידיו תחטבואמ ךרד קפסל דעוימה םושיי 
 .עדימו םיצבק
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 םינוש םיגוס לארשיבו םלועב והוז תרוקיבה םויס דעומל ןוכנ - ףיגנה לש תויצטומ יוהיז
 :ימונגה ףוצירל ךילהתה תא רידסמה להונ שביג םרט תואירבה דרשמש הלע .תויצטומ לש
 עצבת הדבעמ וזיא ,ןפקיה המו ףוציר רובעל תוכירצ תומיגד וליא ,הז ךילהת עצבל שי יתמ
 תודעוימה תומיגד רחא בוקעל דציכ ,ףוצירה עוציבל )SLA( תורישה תמר יהמ ,ףוצירה תא
 יוהיזו העפוה לכ .דועו ימונג ףוציר תואצות לע תואירבה דרשמל חוודל שי דציכ ,ףוצירל
-יאלו תוינטרפ תויסולכוא ןוכיסל ,תוקבדיהה תורבגתהל ששחה תא הלעמ היצטומ לש
 .םימייקה םינוסיחה לש תודימע

 

 תוקידבה ףקיהב לודיג לח הנורוקה רבשמ ךלהמב - תוקידבה רפסמב לודיג תמגמ
 אישל דעו ,ףיגנה ץורפל ןושארה שדוחה ,2020 ץרמב תוקידב 70,000-כמ ,לארשיב ושענש
 .2021 ראוניב תוקידב ןוילימ 2.7-כ לש

 

 לע דומעל ידכ םוגידה ימחתמב הנתמהה ינמז תא וחתני ר"עקפו תואירבה דרשמ יכ ץלמומ
 ךשמה ךרוצל ןה - םיחקל ךכמ קיפהלו זרכמב ועבקנש תושירדב הדימע-יאל תוביסה
 םירחא םיילועפת םיכילהת ךרוצל ןהו ,דיתע ינפ הפוצ הייארב ,םוגידה ךרעמ תלעפה
 .טרפב ףקיה תבחר הייסולכוא לומ לאו ללכב םינמז תוחולב הדימעל תועמשמ שי םהבש
 ןכו ולאכ םיכילהתב םינווקמ בקעמו הרקב יכילה וליעפי םירומאה םיפוגהש ץלמומ דוע
 בויט ךרוצל םוגידה ימחתמב ולביק םהש תורישהמ םיקדבנה ןוצר תועיבש תדימ תא ונחבי

  .תורישה

 תוקידבה ךרעמל תומיגדה ךרעמ ןיבש ,םיקשממה תא רידסהל תואירבה דרשמל ץלמומ
 ןונגנמ ,תוכרעמה ןיב םינותנה תרבעה יכילהתב ,בלשיש םג ץלמומ .ויתוכרעמ ןיבל םהיניבו

 םיקשממה תרדסאש ץלמומ דוע .םתונימא אדוויו םינותנה תא רטנייש הרקבו בקעמל
 .ךרעמה לש תויורשקתהבו ךרעמה לוהינב םיקסועש ר"עקפו ט"בהשמ ףותישב השעת

 תומיגדה ךרעממ קלח הזיא ןוחבל ,ר"עקפו ט"בהשמ ףותישב תואירבה דרשמל ץלמומ
 תעשב וליעפהל היהי ןתינש ידכ - קזחתלו רמשל ,לעפתל ךישמהל שי םקוהש תוקידבהו

  .הייתש ימ לש ףקיה בחר םוהיז וא הפגמ תוצרפתה לש םירקמב - לשמל ,ךרוצה

 ךרעמ תלעפהל עגונב זרכמל האיציה ךילהתמ םיחקל קיפי תואירבה דרשמש ץלמומ 
 תעב תוקידבהו תומיגדה ךרעמ לועפתל יבמופ זרכמ םוסרפ ןחבי ןכו ,תוקידבהו תומיגדה
  .םוריחב ותלעפה ךרוצל הרגש

 ןוחבא( ימונגה ףוצירה ךילהת תא רידסיש להונ שוביג םילשהל תואירבה דרשמל ץלמומ
 בוליש ןפוא תא רידגי דרשמהש ;תודבעמה תדובעב ותוא עימטהלו )ףיגנה לש תויצטומ
 ןחבי ןכו ;ץראב תורוזפה רוביצה תואירבל תודבעמה ראש םע תיזכרמה הדבעמה תדובע
 יכ ץלמומ דוע .ימונגה ףוצירה תבוטל תודבעמה ללכ לש תויתשתה תמאתהב ךרוצה תא

 תרוקיבה תוצלמה ירקיע
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 ןוחבא ךרוצל םלועב ןהינימל תויצטומה תוחתפתה רחא בקעמ םייקי תואירבה דרשמ
  .לארשיב תויצטומ לש ןתוחתפתה וא לארשיל ןתרידח יוהיזו םדקומ

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ס"מלה ימוסרפ יפ לע

 

  

 יאמ דעו הפגמה ץורפ זאמ לארשיב ושענש תוקידבה רפסמ
 )םיפלאב( )םישדוח 16( 2021
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 םוכיס
 .הנורוקה תפגמ םע תודדומתמ טרפב תואירבה תכרעמו ללכב לארשי תנידמ 2020 ראורבפ זאמ
 תוארשרש תעיטקלו הפגמה םע תודדומתהל ינויחה ,תוקידבהו תומיגדה ךרעמ לועפתבו לוהינב
 דרשמ ינותנ יפל .דועו רקחמ ,ןוחטיב ,תואירב - תונוש תונילפיצסידמ םיפוג םיקסוע ,הקבדהה
 תולעב ,הנורוק תוקידב ןוילימ 14-כ לארשיב ועצוב 2021 ץרמ עצמא דעו הפגמה ץורפמ ,תואירבה
  .ח"ש דראילימ 2.8-כמ הלעמל לש תכרעומ

 רדעיה :הלאה םייוקילה ,רתיה ןיב ,ולע הדבעמה תוקידבו םוגידה יכילהת ןיינעב תרוקיבב 
 תואצות תלבקל דע םוגידה דעוממ הנתמהה ינמז רבדב תואירבה דרשמב םיאלמ םינותנ
 םגודה םרוגהמ תומיגדה תרבעהב תולקת ,תודבעמל תומיגדה תמירז בצקב בוכיע ,הקידבה
 ןיידע הרידס אל תוליעפו ,םהינימל םימרוגה ןיב םואיתב תולקת ,תוקידבה תא עצבמה םרוגל
 הרקבל יטמוטוא ןונגנמ רדעיהו תוכרעמה ןיב םינותנה תרבעהל םירודס םייטמוטוא םיקשממ לש
  .תוקידבה בלשל תומיגדה בלשמ עדימה תרבעה לע בקעמלו

 םושיי תא ןוחבלו הז חודב ולעוהש םייוקילה ןוקיתל לועפל ר"עקפו ט"בהשמ ,תואירבה דרשמ לע
 שי םקוהש תוקידבהו תומיגדה ךרעממ קלח הזיא ונחבי םה יכ ץלמומ הז ללכב .תוצלמהה
 תעשבו הפגמה תוכשמתה תעב וליעפהל היהי ןתינש ידכ ,קזחתלו רמשל ,לעפתל ךישמהל
 .הייתש ימ לש ףקיה בחר םוהיז וא הפגמ תוצרפתה לש םירקמב - לשמל ,ךרוצה
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 ןוחבאל הדבעמה תוקידבו תומיגדה ךרעמ
 הנורוק

 אובמ
 הנורוק ןוחבאל הדבעמה תוקידבו תומיגדה ךרעמ" :חוד הנידמה רקבמ םסרפ 2020 רבוטקואב
 ,םייניבה חוד םוסרפ זאמ םייתוהמ םייוניש רבע ךרעמה .)םייניבה חוד - ןלהל( "םייניב יאצממ -
 ןלהל( הנורוק ןוחבאל הדבעמה תוקידבו תומיגדה ךרעמ לוהינב םיקסועה םיפוג ומקוה :םהבו
 עוציבל ורבעוה ךרעמה תלעפהב םימיוסמ םיביכרמו ,םיפוגה ןיב תויוכמס ורבעוה ,)ךרעמה - םג
  .םייטרפ םיפוגל

 ריחנהמו עולהמ - קדבנהמ המיגד תחיקל תועצמאב השענ הנורוקה ףיגנב תוקבדיהה ןוחבא
 ,)הקידבה - ןלהל( תוטיש המכב תושעיהל הלוכיש ,המיגדה תקידב - ןכמ רחאלו )המיגד - ןלהל(
  :ןהבו

 הקידבה ,הנורוקה ףיגנ ןוחבאל םלועב תלבוקמה תינקתה הקידבה :"הליגר" הקידב
 ריחנמ המיגד תחיקל תועצמאב תעצבתמה ,PCR (Polymerase Chain Reaction) תירלוקלומה
 הצופנה תירלוקלומה הטישב הקידבה תאצות .הדבעמל התחילשו 4םהינשמ וא עולהמ ,קדבנה
 ןבור בור ויהש ,תוליגרה תוקידבב דקמתמ הז חוד .תועש 4 תוחפל רחאל ללכ ךרדב תלבקתמ
  ;תרחא רמאנ םא אלא ,הפגמה תפוקתב ושענש תוקידבה לש

 תייגולונכט לע לשמל תססבתמ ,םידיינ םירישכמ תועצמאב תישענה הקידב :"הריהמ" הקידב
  ;תוקד ךותב תלבקתמ הקידבה תאצות .ףיגנה תפטעממ םינובלח ההזמה ןגיטנא

 תוקידבו ,ןוירה תקידבל המודב ,ומצע קדבנה ידי לע תיבב תעצובמה :"תיתיב תימצע" הקידב
 ןיידע אצמנ הקידב לש הז גוס .תוקד 30-10 ךותב תלבקתמ הקידבה תאצות - ןורג חטשמל
 תייגולונכט לע תוססובמ ןקלח .ןתוא קוושל רבכ ולחה םלועב תומיוסמ תונידמ יכ םא ,חותיפב
 ."תוריהמה" תוקידבה ומכ ןגיטנא

 תעיטק תורשפא לע הבר העפשה שי הנורוק תקידב תואצות תלבקל דע שרדנה ןמזה קרפל
 הירחאלו ,תרשרשב הנושארה הילוחה איה הקידבה תאצות - הפיגמה רוגימו הקבדהה תרשרש
 הלוחל הארוה - תיבויח האצות לש הרקמבו ,קדבנל הקידבה תאצות לש הריסמ :תופסונ תוילוח
 ,עגמב הלוחה םע אבש ימ לכ רותיאו הקבדהה םוקמו הקבדהה דעומ יוהיז ,דודיבב תוהשל
 .5ועבקנש יפכ םיוסמ ןמז קרפמ רתויו םיוסמ קחרמב

 קדבנש ימ לכ אוה "הלוח" וא "תמואמ"( םיתמואמה רפסמ תא םיגיצמה םימישרת ינש ןלהל
 תוקידבה רפסמל סחיב םיתמואמה רפסמ תאו )םינימסת תעפוהל רשק אלל ףיגנל יבויח אצמנו

 
 אלו ןורגה קמועל רדחומ וניא שוטמה םויכש ךכל ליבוה המיגדה תטישב 2021 ראורבפמ תואירבה דרשמ לש יוניש  4

 םינפמ קור לש המיגד םילטונשכ קויד תמר התואל טעמכ עיגהל ןתינש הארהש רקחממ האצותכ תאזו ,ףאה קמועל
  .ףאה לש רתוי ימדקה קלחהמו יחלה

 ."הנורוקה ףיגנב הקבדהה תורשרש תעיטקל תויגולוימדיפא תוריקח" קרפב הז חודב ואר 5
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 לגה תוצרפתה תליחתל ךומס( 2020 רבמבונמ ,םלועב תונוש תונידמל האוושהב לארשיב
 :23.3.21 דעו )הפגמה לש ישילשה

 23.3.21-ל 1.11.20 ןיבש הפוקתב שיא ןוילימל םיתמואמה רפסמ :1 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב https://ourworldindata.org :רוקמ

  



 
 
 

|    13   | 

 

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

....
|                                      ה   

 ךרעמ
יגדה

ומ
וקידבו ת

 ת
ה

דבעמ
ל ה

בא
נורוק ןוח

ה  
 

 ןיבש הפוקתב םלועב תונידמ המכב תמואמל תוקידבה רפסמ :2 םישרת
 23.3.216-ל 1.11.20

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב https://ourworldindata.org :רוקמ

 סחיב לארשיב שיא ןוילימל רבטצמה םיתמואמה רפסמ 23.3.21 םויל ןוכנ יכ הלוע 1 םישרתמ
 ירחאו ,שיא ןוילימל םיתמואמ 96,000-כ לע דמועו רתויב הובגה אוה ,תוגצומה תונידמה 10-ל
 דע 2020 רבמבונ ףוסמ יכ ןיוצי .שיא ןוילימל םיתמואמ 90,000-כ םע ב"הרא תאצמנ לארשי

 שיא ןוילימל סחיב רבטצמה םיתמואמה רפסמ - הכופה המגמה התייה 2021 ראורבפ תליחת
 ןוילימל םיתמואמ 64,000-כ םע הינטירב - לארשי ירחא דוע .לארשיבמ רתוי הובג היה ב"הראב
 עצמאב( דחא תמואמ אצמנ תוקידב 52 לכ לע ,לארשיב דעומ ותואב יכ הלוע 2 םישרתמ .שיא
 תמואמל תוקידב 5,000-כ םע רופגניס המישרה שארבשכ )תוגצומה תונידמה 10-ל סחיב
  .תוקידב 4-כ לכ לע תמואמ םע הירגנוה המישרה תיתחתבו

 ונחבוא 2021 ץרמ עצמא דעו )הפגמה ץורפ דעומ - ןלהל( 2020 ראורבפ ףוסב הפגמה ץורפ זאמ
 ןוילימ 14-כ לארשיב ועצוב דעומ ותוא דע ;)םיתמואמ - םג ןלהל( םילוח 820,000-כ לארשיב
 לארשיב ועצוב )יצחו םיישדוחל בורק( 12.1.21 -ל 1.11.20 ןיבש הפוקתב ןכותמ .7הנורוק תוקידב
 תוקידבהו תומיגדה עוציב תולע ןדמוא .)תוקידבה ללכמ 34%-כ( הנורוק תוקידב ןוילימ 4.7-כ
 .8םילקש דראילימ 2.8-מ רתוי לע דמוע ץרמ עצמא דעו הפגמה ץורפמ

 תואירבה דרשמ םהבו ,ראותמכ ,םיבר םיפוג םיקסוע תוקידבהו תומיגדה ךרעמ לועפתבו לוהינב
 - ןלהל( לארשיל םודא דוד ןגמ ;םילוחה תופוק עברא ;)ט"בהשמ - ןלהל( ןוחטיבה דרשמו

 
 .יעובש עצוממ  6

 .המלחה תוקידב הז ללכב  7

 .תוקידב ןוילימ 14 לופכ ,הקידבו המיגדל ח"ש 200 לש תולע לע ססבתהב ,הנידמה רקבמ דרשמ לש ןדמוא יפל  8
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 תורבח ,תודבעמ ומכ םייטרפ םיפוג ;םיירוביצהו תיללכה לש ,םייתלשממה םילוחה יתב ;)א"דמ
  .ל"הצב תודיחי םהבו םיינוחטיב םיפוגו ;תובא יתבו םוגיד

 דרשמ םה הנורוקה רבשמ םע תודדומתהה ךרעמ תא ולעפתו ולהינש םיישארה םיפוגה יכ ןיוצי
 .)ר"עקפ - ןלהל( ל"הצ לש ףרועה דוקיפו ט"בהשמ רקיעב הבו ,ןוחטיבה תכרעמו תואירבה
 תוכרעיהל עגונב 20059-מ הלשממה תטלחהב םהל העבקנש תוירחאהמ תרזגנ םתוברועמ
 ימלועה תואירבה ןוגרא תזרכה תעב יכ תעבוק הטלחהה .תימדנפ תעפש לש תוצרפתה תארקל
 לע ינויח קשמ יאשונל תימואלה המרב הנעמ תתל ט"בהשמ תוירחאב ,תעפש לש הימדנפ לע
 זכרי רשה רזוע יכו ,ר"עקפו )םוריח תעשל קשמ( ח"למ הטמ תועצמאב ,"רבשמ לוהינל תווצ" ידי

 תוירחאה לעב היהי תואירבה דרשמ ;ח"למ תועצמאב תווצה תדובע תא ןוחטיבה רש רובע
  .םייאופרה םייעוצקמה םיטביהב רבשמה לוהינל תללוכה

 תקידבל תומיגדה תחיקל ,2020 ראורבפ ףוסב ,הפגמה תוצרפתה תליחתב :םוגידה ךרעמ
 קדביה" ימחתמב ,םייטרפ םיתבב וחקלנ תומיגדה ;א"דמ לע ידעלב ןפואב ולטוה ןפוסיאו הנורוק
 תרגסמב - םיידועיס תודסומב םג ןכו )םוגיד ימחתמ - ןלהל( 10"ךלו קדביה" ימחתמבו "עסו

 םישישק לש הקבדהל ןוכיסה תא םצמצל התייה וז תינכות תרטמ ;"תוהמיאו תובא ןגמ" תינכות
 םידבועה יתווצמו םהמ וחקלנ ןכלו ,השק האולחתל ןוכיס ילעב םהש ,תודסומב םיהושה
 קרפב הז חודב םג ואר( עובשב םיימעפכ לש ההובג תורידתב תוקידבו תומיגד תודסומב
  .)"תודסומב םישישק"

 וליחתה ןהו ,תומיגדה עוציבל תוירחאה תא םילוחה תופוקל תואירבה דרשמ ריבעה 1.5.20-ב
 ןגמ" תינכות לש תומיגדה תא ;םירחאו א"דמ ומכ ,הנשמ ינלבק תועצמאב וא ןמצעב ןתוא עצבל
 ךרעמל ופסוותה הז דעומב לחה .2020 רבמטפס דע א"דמ עצבל ךישמה "תוהמיאו תובא
 תומיגד עצבל ולחה ןהמ םייתש ;ךכ ךרוצל םייקתהש זרכמב וכזש תורבח שולש תומיגדה
 .םוגיד ימחתמב עצבל הלחה תחאו "תוהמיאו תובא ןגמ" תינכותב

 הדבעמה ידי לע הנורוקל הדבעמה תוקידב ועצוב הפגמה תוצרפתה תליחתב :תודבעמה ךרעמ
 לתב אביש םייח םש לע יאופרה זכרמב תלעופ רשא ,תואירבה דרשמ לש םיפיגנל תיזכרמה
 2020 ץרמ ףוס תארקל .תואירבה דרשמ רובע הדבעמ תוקידב ןווגמ תעצבמ הרגשבו ,רמושה
 תופוקל תואירבה דרשמ ריבעה 1.5.20-ב .תוקידבה תא עצבל םילוחה תופוק תודבעמ לכ ולחה
 ,11"תוהמיאו תובא ןגמ" תרגסמב תועצבתמה הלא טעמל ,תוקידבה עוציבל תוירחאה תא םילוחה
 'ה הדבעמ םע םכסה לע ט"בהשמ םתח 2020 לירפאב .12ןהל יארחאה רתונ תואירבה דרשמש
 זרכמ תואירבה דרשמ רובע ט"בהשמ םסרפ 2020 טסוגואב .הנורוק תוקידב איה םג עצבתש
 דעומל ןוכנ .הנורוקה תוקידב עוציב תלוכי תלדגהל ,תיצרא הסירפב תודבעמ שולש תמקהל
 תואירבה דרשמ לש רושיא ולביקו ףוקית ורבעש תודבעמ 40-כ ץראב תולעופ תרוקיבה םויס
 לעמ לע תדמוע הנורוק תוקידב עצבל ,הז דעומב ,תודבעמה תלוכי ;הנורוק תוקידב עצבל

  .םויב תוקידב 110,000

 
 .6.11.2005 "תימדנפ תעפש לש תוצרפתה תארקל תוכרעיה" 4356 הלשממ תטלחה  9

 .קדבנו םחתמל תילגר עיגמ קדבנה - "ךלו קדביה" ימחתמ ;בכר ךותב םהב םימגדנ - "עסו קדביה" ימחתמ  10

 .הנורוקה אשונב םיקיתו םיחרזאל תודסומה לכב לופיטל תללוכ תרגסמ  11

 עוציבב םיעייסמ םג םה ךרוצה תעשב .םייאופרה םיתווצלו םהילא םיעיגמה םילוחל תוקידב םיעצבמ םילוחה יתב  12
 .ןתיא יפסכ רדסה םהל שיש םילוח תופוקל תומיגדו תוקידב
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 תוקידבהו םוגידה יכרעמ לש הלעפהבו לוהינב םיברועמה םימרוג :3 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב :רוקמ

 תוימוימוי תויושחרתהל ליבקמב 2021 ץרמ דע 2020 רבמבונ םישדוחב העצוב הז חודב תרוקיבה
 לג רחאל האולחתב הדירי :ולוהינבו ךרעמה לועפתב ולחש םייתוהמ םייונישלו הפגמל תורושקה
 ,18.10.20 דע 18.9.20-מש הפוקתל לטוהש ינש רגס ,2020 יאמ ףוסב לחהש ינשה האולחתה
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 הנורוק ןוחבאל הדבעמה תוקידבו תומיגדה ךרעמ

 לשב האולחתה ףקיהב דח לודיגב הוּולש 2020 רבמצד תליחתב ישילש האולחת לג תוצרפתה
 הנורוקה ןז לשמ הובג הקבדה םדקמב תונייפאתמה )יטירבה רקיעב ,13"םיטנאירו"( תויצטומ
 םירזגמב ,םיאליג תוצובקב ,םינוש םייפרגואיג םירוזאב האולחתה ינותנב םייוניש ;14ירוקמה
  .תונוש תוליהקבו

 םלואו ;םויב םיתמואמ 10,000 דע לש תימוי תפסות לע דמעו 2021 ראוניב היה האולחתה איש
 תפסות ידכל העיגה איהו האולחתה רועישב הדח הדירי הלחה 2021 ינוי דע לירפא םישדוחב
 תיצחמבו ,הצרפתהו הבש האולחתה 2021 ינוי ףוס תארקל ;דבלב םיתמואמ תורשע לש תימוי

 .8,000-מ רתויל העיגה םיתמואמ לש תימויה תפסותה 2021 טסוגוא

 2021-2020 םינשב הנורוקה תפגמ בקע לארשיב םירגסה ידעומ :4 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב :רוקמ

 תרוקיבה תולועפ
 .הנורוקה תוקידבו תומיגדה ךרעמ תא הנידמה רקבמ דרשמ קדב 2021 ץרמ דע 2020 רבמבונמ
 ןמזב ושענש םייתוהמה םייונישה חכונ לארשיב תוקידבהו תומיגדה ךרעמ בצמ קדבנ וז תרגסמב
 ןלהל( הנתמה ינמז יבגל תואירבה דרשמ ינותנ ;תוקידבהו תומיגדה עוציב ינמז ךשמ :םהבו ,תמא
 תוקידבו תומיגד לע ר"עקפ ינותנ ;הדבעמה תוקידבו תומיגדה יכילהתל 15)תוריש תומר -

 ;תוקידבהו תומיגדה ךרעמ לועפתו לוהינ ךרוצל תיטרפ ץועיי תרבח םע תורשקתה ;הדבעמה
 םיסנכנלו םיאצויל הנורוק תוקידב ;הנורוקה ףיגנ לש ריהמ ןוחבאל רישכמ לש הלעפהו השיכר
 הנידמה רקבמ דרשמ ,ןכ ומכ .ףיגנה לש תויצטומ יוהיזל ימונג ףוצירל הדבעמ תוקידבו ג"בתנב
 ,2021 ראוני דע 2020 רבמבונ םישדוחב הקידבה תא ועציבש הנורוק יקדבנ 525 ברקב רקס ךרע

 
  .ותלועפ תא הנשמ םיתיעלו היצטומ רבעש ףיגנ - )םינז( םיטנאירו  13

 .דחא הלוח םדאמ וקבדיי םישנא המכ דדומה )ילאיצננופסקא וא יכירעמ לודיג( הקבדה םדקמ  14

 .SLA( Service Level Agreement( - תוריש יאנת םכסה תרגסמב תועבקנ תוריש תומר  15
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 הנתמה ינמז יבגל תוסיפת ןוחבל התייה ותרטמש גציימ יצרא םגדמ ךותמ תיארקא ורחבנש
 הנורוקה תקידב לש תורישה תייווחמ ןוצרה תועיבש תדימ תאו הנורוקה לש םוגידה ימחתמב
  .)רקסה - ןלהל( 16םייזכרמ םירטמרפב

 לש ףרועה דוקיפב ,א"דמב ,ט"בהשמב ,רצואה דרשמב ,תואירבה דרשמב התשענ תרוקיבה
 תדקפמ - ןלהל( ר"עקפב הקבדהה תרשרש תעיטקל הדקפמה תועצמאב )ר"עקפ - ןלהל( ל"הצ
 ושענ המלשה ירוריב .)ת"שר - ןלהל( הפועתה תודש תושרבו םילוח תופוק עבראב ,)ןולא
 .תויטרפה תודבעמב

 תוקידבהו תומיגדה לש עוציבה ינמז
 לוהינו ןונכת בייח - תרוקיבה םוכיס דעומ דע ,ןוילימ 14-כ - הנורוקה תוקידב לש לודגה ןפקיה
 דעו הפגמה ץורפמ שדוח לכב לארשיב ושענש תוקידבה רפסמ תא גיצמה םישרת ןלהל .םיליעי

 .2021 יאמ

 2021 יאמ דעו הפגמה ץורפ זאמ לארשיב ושענש תוקידבה רפסמ :5 םישרת
 )םיפלאב( )םישדוח 16(

 

 ושענש תוקידבה ףקיהב לודיג לח הנורוקה רבשמ ךלהמב יכ הלוע ליעל םישרתה ןמ
-כ לש אישל דעו ,ףיגנה ץורפל ןושארה שדוחה ,2020 ץרמב תוקידב 70,000-כמ ,לארשיב

 רפסמ 2021 לירפא דעו 2020 רבמטפס שדוחמ יכ ןיוצי .2021 ראוניב תוקידב ןוילימ 2.7
  .תוקידב ןוילימ 1-כ לע הלע ישדוחה תוקידבה

 
 1,181 לש גציימ יצרא םגדממ 45% וויהש ,הנורוקל וקדבנש 18+ ינב תירבע ירבוד םינייאורמ 525 ללכ רקסה  16

 יאמצע ןפואב םינייאורמה ואלימ וכרד ,טנרטניאה תועצמאב ךרענ רקסה .4.3% סונימ סולפ המיגדה תועט .םינייאורמ
 .ןולאשה תא
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 הנורוק ןוחבאל הדבעמה תוקידבו תומיגדה ךרעמ

 ןיבש הפוקתב ןכותמ תויבויחה תוקידבה רועישו תוקידבה רפסמ תא גיצמ ןלהלש םישרתה
  .רזגמו תוזוחמ יפל )יצחו םיישדוחכ( 12.1.21-ל 1.11.20

 רזגמו זוחמ יפל ןכותמ תויבויחה תוקידבה רועישו תוקידבה רפסמ :6 םישרת
 )םיפלאב( 12.1.21-ל 1.11.20 ןיבש הפוקתב

 

 ךסב לארשיב ושענ ,12.1.21-1.11.20-ב ,יצחו םיישדוחכ לש הפוקתבש הלוע םישרתהמ
 תוקידבה ברמ ושענ זכרמ זוחמב ,ומגדנש תוזוחמה תעברא ןיבמ .תוקידב ןוילימ 4.4 לוכה
 ,םילשורי זוחמב אצמנ רתויב הובגה תויבויחה תוקידבה רועיש יכ הלוע דוע ;)44%-כ(
 הובגה תויבויחה תוקידבה רועיש זכרמ זוחמבו םורד זוחמב םג ;תידרחה הייסולכואה ברקב
 ,תוקידב רתוי ושענש לככ יכ םישרתהמ הלוע ןכ .תידרחה הייסולכואה ברקב היה רתויב
 .רתוי ךומנ היה ןהב תויבויחה רועיש

 רצק ןמז קרפ עובקל בושח "הקבדהה תרשרש תא עוטקל"ו הפגמה תוטשפתה תא עונמל ידכ
 ךכבו ,הז דעיב דומעלו ,הקידבה תואצות תלבק דעומל דע םוגידל הינפהה דעוממ רשפאה לככ
 ןכו ,קיבדהלו ךישמהל ונממ וענמיש םידעצ תטיקנו ירשפאה םדקהב תמואמ הלוח יוהיז חיטבהל
  .התונימאבו הקידבה תוכיאב עוגפל ילבמ תאז לכ .המודכו םיעוגנ םירוזא יוהיז
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 תוקידבהו םוגידה יכרעמ לש ץוח רוקימ
 ,םתריסמ אוה הנורוקה ףיגנ יוהיזל תוקידבהו םוגידה יכרעמ ורבעש םייתועמשמה םייונישה דחא
  .17םיתורישה לש ץוח רוקימ - םייטרפ םימרוג ידי לע עוציבל ,זרכמב

 דרשמב הקיטסיגולו םיסכנ שכר ףגא םסרפ 2020 ילויב :תומיגדה ךרעמ תלעפהל זרכמ
 עוציבל זרכמ - ןלהל( 18הנורוקה ףיגנ יאשנ רותיאל תומיגד עוציב ךרעמ תלעפהל זרכמ תואירבה
 תובא ןגמ" תינכותמ קלחכ ,םיידועיס תודסומב םוגיד עוציבל רקיעב דעונ זרכמה .)תומיגדה
 הכוזה קפסהמ שורדל תורשפא הנתינ תואירבה דרשמ לש םיזרכמה תדעוול םלוא ,19"תוהמיאו

 ןגמ" תינכות ךרוצל אלש םג הז ללכבו ,זרכמה םוסרפ דעומב ןתוזחל ןתינ אלש תומיגד עצבל
 יכ הנידמה רקבמ דרשמל רסמ תואירבה דרשמ .20םוגיד ימחתמ םיקהל םג ןכו ,"תוהמיאו תובא
 ןה ךרוצה הרקמב קרו ,םילוחה תופוק עברא ידי לע ולעפותי םוגידה ימחתמ בורש התייה הנווכה
  .דרשמה לש זרכמב הכוזה הרבחה ידי לע ורבגותי

  לע "תוהמיאו תובא ןגמ" תינכות לש תוקידבה ףקיה דמע ,2020 ילויב ,זרכמה םוסרפ דעומב
 יפצה הלע תועצהה תשגהל ןורחאה דעומל ךומס וליאו ;םויב תוקידב 8,000-כ דע 5,000-כ
 תוצרפתהה תובקעב - םויב תוקידב  15,000 דע 12,000 ידכל תינכותב תוימויה תוקידבה רפסמל
  .הנורוקה ףיגנ לש תשדוחמה

 תובא ןגמ" לע ףסונ ,םיפסונ םוגיד ימחתמל םוגידה יתורישל תורשקתהה תבחרה
 תואירבה דרשמ אלו ר"עקפ יכ טלחוה ,2020 רבמטפסב ,יזרכמה ךילהה םויס רחאל :"תוהמיאו
 תדעו הנחב 22.9.20-ב .וז תוליעפל ףסונ םגוד םרוגב ךרוצה הלעו ,םוגידה ךרעמ תא ליבוי

 הטילחהו ,םוגידה יתוריש ןתמל זרכמל ולבקתהש תועצהה תא תואירבה דרשמ לש םיזרכמה
 עוציבל תויורשקתהה תא יכ טלחוה 24.9.20-ב .21םיעיצמ השולש ןיב לצופת תורשקתההש
 ךשמהב הלבקתה וז הטלחה יכ ןיוצי .22ט"בהשמ ליבוי ,םוגידה ימחתמב ,ר"עקפ רובע תומיגדה
 - הנורוקה רבשמ םע תודדומתהה ןיינעל םירשה תדעו לש ,17.6.20-מ תמדוק הטלחהל
 אשמ להינ ט"בהשמ .זא דע היהש יפכ ,תואירבה דרשמ רובע שכר עצבל ךישמי ט"בהשמש
 רבעמ םוגידה תבחרהל הנתינש תורשפאל םאתהבו ,זרכמב ורחבנש םיכוזה תשולש םע ןתמו

 - תואירב יתורישו םירקחמה ןרק"ל 5.11.20-ב הנמזה האצוה ,"תוהמיאו תובא ןגמ" תינכותל

 
 ידי לע עוציבל םייתלשממ םיפוג ידי לע רקיעב התשענ הכ דעש תוליעפ תרבעה - הטרפה לש גוס אוה ץוח רוקימ  17

  .םייטרפ םיפוג

 תלעפהל 47/2020 'סמ זרכמ ,הקיטסיגולו םיסכנ שכר ףגא ,תואירבה דרשמ ,לארשי תנידמ םשב לארשי תלשממ  18
 .2020 ילוי ,פ"שת בא ,תואירבה דרשמ רובע הנורוקה ףיגנ יאשנ רותיאל תומיגד עוציב ךרעמ

 ילעב תייסולכואו םישישקה תויסולכוא לע ןגהלו ימואלה ןסוחה תא חיטבהל איה "תוהמיאו תובא ןגמ" תינכות תרטמ  19
 תוטשפתה לומ לא תללוכ תימואל הייארב יבטימ לופיט ןתמ ךות ,תויתיב-ץוחה תורגסמב םיהושה תויולבגומה
 .הנורוקה

 תלעפהל 47/2020 'סמ זרכמ ,הקיטסיגולו םיסכנ שכר ףגא ,תואירבה דרשמ ,לארשי תנידמ םשב לארשי תלשממ  20
 .3.2 ףיעס ,2020 ילוי ,פ"שת בא ,תואירבה דרשמ רובע הנורוקה ףיגנ יאשנ רותיאל תומיגד עוציב ךרעמ

  .םיעיצמ ינש ןיב הייכזה תא לצפל ןתינ זרכמה חסונ יפל  21

 .24.9.20 םוימ ,"ט"לשמה ירחאש םויל תואירבה דרשמל ט"בהשמ ןיב הנמא" ךמסמ יפל  22
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 יכ ןיוצי .24םוגידה ימחתמב םוגיד יתוריש תקפסאל )אביש תואירבה דיגאת - ןלהל( 23"אביש
 .התיא רשקתה אוהש תיטרפ הרבח תועצמאב לעופב םוגידה תא עצבמ דיגאתה

 יתשו ,ר"עקפ לש תומיגדה ךרעמ תא ליעפמ אביש תואירבה דיגאת תרוקיבה םויס דעומל ןוכנ
 ןתינ ."תוהמיאו תובא ןגמ" תינכות רובע ךרעמה תא תוליעפמ זרכמב וכזש תורחאה תורבחה
 ץוח רוקימ ידי לע וא ןמצעב - תוליעפמ םילוחה תופוקש םימחתמב וא םיפינסב םג תומיגד עצבל
 םויס דעומ דעו 2020 רבמבונל ןוכנ - תואירבה דרשמ לש תויחנהה יפ לעש ,ןייצל שי .ןהלש
 םא םג קדביהל לוכי ךכב ץפחש ימ לכו ,הקידב עוציב ךרוצל דחוימ רושיאב ךרוצ ןיא - תרוקיבה
 ןיב הדובעה תקולח תא גיצמה םישרת ןלהל .תמואמ הלוחל ףשחנ אל םא םגו םינימסת ול ןיא
  :םוגידה ךרעמ תלעפהב םיפוגה

  םוגידה ךרעמ תלעפה :7 םישרת

 

 יתואירבה רבשמב לופיטל תועורז-בר לולכתלו הנורוקה ףיגנב קבאמל תימואלה תינכותה - לארשי ןגמ *
 .לארשי תא דקפש

 
 .אביש יאופרה זכרמה ליעפמש תואירבה דיגאת  23

 ."תוהמאו תובא ןגמ"ל םוגיד יתוריש קפסל וכישמה זרכמב תורחאה תוכוזה יתש  24
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 ולכיש 25תודבעמ 40-כ לארשיב ולעפ 2020 טסוגואל ןוכנ :תודבעמב תומיגדה תקידבל זרכמ
 דרשמ רובע ,ט"בהשמ םסרפ 2020 טסוגואב .26הנורוק תוקידב הז ללכבו תוקידב עצבל
 .תוימויה תוקידבה רפסמ תא לידגהל היהי ןתינש ידכ תופסונ תודבעמ תמקהל זרכמ ,תואירבה
 .ןופצה רוזאל תודבעמ יתוריש תקפסאל 'א הרבחל הנמזה ט"בהשמ איצוה 2020 רבמטפסב
 איצוה תפסונ הנמזה ;םענקויב החולש הלו ןוירוג ןב הפועתה הדש תיירקב המקוה הדבעמה
 הנמזה ;עבש ראבב המקוה איהו ,םורדה רוזאל הדבעמ יתוריש תקפסאל 'ב הרבחל דרשמה
 איהו ,הלפשה רוזאל הדבעמ יתוריש תקפסאל 'ג הרבחל 2020 רבוטקואב איצוה אוה תישילש
  .םילשוריב המקוה

 110,000 לעמ לע דמוע הנורוק תוקידבל לארשיב תודבעמה לאיצנטופ תרוקיבה םויס דעומל ןוכנ
-ו ןהירבח רובע םילוחה תופוק תודבעמב עוציבל תונתינ תוקידב 55,500 ןכותמ ,תוימוי תוקידב

 תובא ןגמ" תרגסמב ,םוגידה ימחתמב תויטרפה תודבעמב עוציבל תונתינ תוקידב 56,500
 .םילוחה תופוקב םימגדנה רובע םג ךרוצה תעבו "תוהמיאו

 דויצ לש שכרה ךרעמ םהבו ,תוקידבהו םוגידה יכרעמל םירושקה םיפסונ םיכרעמ יכ ןיוצי
 קרפב ,ןלהל ואר( תורשקתה תועצמאב ץוח רוקימל הפיגמה ךלהמב ורבעוה ,תוקידבהו תומיגדה
 .)תוקידבהו תומיגדה ךרעמ לועפתו לוהינ ךרוצל תיטרפ ץועיי תרבח םע תורשקתה לע

 לכש ןייצ אוה )דרשמה תבוגת - ןלהל( תרוקיבה יאצממל 2021 ילוימ תואירבה דרשמ תבוגתב
 תופיצר לע הדפקה ךות ,הפיפח וללכו תיתגרדה ,תרדוסמ הרוצב ועצוב לקמה תרבעה יכילהת
 תלוכי תלדגהלו ,םילקש ינוילימ תואמ לש ןוכסיחל האיבה םיקפסה תפסוה .האלמ תידוקפת
 .םויב תוקידב 120,000-ל לעמ לארשיב תוקידבה תלוכיו םוגידה

 ,תוקידבהו תומיגדה עוציב ,2021 ץרמב ,תרוקיבה םויס דעומל ןוכנ יכ הלוע ליעל רואיתהמ
 תועצמאב הרוגימ ןויסינו הפגמה תוצרפתה ךלהמב התשענש תוליעפב ירקיע ביכרמ ןהש
 א"דמ - םיירוביצו םייתלשממ םיפוג לש ידעלב עוציבמ רבע ,הקבדהה תוארשרש תעיטק
 תודבעמלו ומגדש תויטרפ תורבחל ,תויטרפ םיידיל םג - אבישב תיזכרמה הדבעמהו

 םיתוריש ןתמל ץוח רוקימל רָבעמה - הז יתסיפת יוניש .ןמצע תוקידבה תא ועציבש תויטרפ
 תואירבה ידרשמ ,ולא םיכילהתל םיארחאה םימרוגה ינפב רגתא ביצה - םיינויחו םייזכרמ
 םתדימעו םתוליעי תניחבמ רתיה ןיב ,םיכילהתה תוניקת תא חיטבהל - ר"עקפו ןוחטיבהו

 "לקמה תרבעה" ,ןכ ומכ .בקעמו הרקב ןונגנמ שרדנ ךכ םשלו ,ועבקנש םינמזה תוחולב
 ידכ ךות דומלל - םיברועמה ינפב רגתא הביצה הפגמה לש המוציעב עוציבלו לוהינל
 תרבעהש הדבועה חכונ םצעתה הז רגתא .המיאתמ תיגולונכט תוכרעיה גישהלו היישע
 אל םמצע םיכילהתהשכ ,תימניד תואיצמב התשענ תוקידבהו םוגידה עוציבל תוירחאה
 ךילהת לעופב ,ךשמהב ראותיש יפכ .ףסונ האולחת לג לש תורבגתה ידכ ךותו ורצענ
  .ועבקנש םינמזה ידעיב דמע אל ובורב תוקידבהו םוגידה

 
 .הליהקבו זופשאה תכרעמב תויאופרה תודבעמה תוליעפ - ג66 חוד - הנידמה רקבמ ואר  25

 .2020 רבוטקוא ,"םייניב יאצממ - הנורוק ןוחבאל הדבעמה תוקידבו תומיגדה ךרעמ" הנידמה רקבמ ואר  26
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  םוגיד ימחתמב הנתמה ינמז לע חוקיפ
  :הקידבהו םוגידה ךילהתב תוישארה ךרדה ינבא ןלהל םישרתב

 הקידבהו םוגידה ךילהתב תוירקיע ךרד ינבא :8 םישרת

 

 תואירבה דרשמ :תויטרפה תודבעמלו תומגודה תורבחל זרכמב עבקנש ןמזה דעי
 דעוממ ןמזה ךשמש םוגידה ימחתמב תמגודה הרבחהמ 27זרכמב םהיתושירדב ועבק ט"בהשמו

 ,ןכ ומכ .28תועש 12 לע הלעי אל התקידב ךרוצל הדבעמב התלבק דעו לעופב המיגדה עוציב
 הדבעמב תומיגדה תלבק דעוממ תועש 12 ךותבש התייה תויטרפה תודבעמהמ זרכמב השירדה
 םוגידה זרכמב עבקנש יברמהו יפרצמה ןמזה קרפש ןאכמ .הדבעמב הקידבה תואצות ולבקתי
 .תועש 24 לע דמע הדבעמב האצותה תלבקל דעו המיגד תחיקלמ תודבעמה זרכמבו

 
 .הנממ דרפנ יתלב קלח אוה זרכמהש תעבוק הנמזהה  27

 .המיגדה תחיקל תעמ תועש 6 ךותב עצובי הדבעמל דעו םוגידה ימחתממ עונישהש ןיוצמ הנמזהל חפסנב יכ ןייצל שי  28
 ןכו )הנממ דרפנ יתלב קלח אוהש תעבוק הנמזהה רומאכ( זרכמב הניוצש תועש 12-ל השירדהמ הנוש וז העיבק
  .םינמזב הדימע-יא ןיינעל םימכסומה םייוציפה תלבטב
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 הטילשה זכרמ לש בצמה תוכרעהב :הטילשה זכרמ לש בצמ תוכרעהב גצוהש ןמזה דעי
 דרשמ ועבקש יפכ ,דעיהש גצוה 29)ט"לשמ וא תואירב ט"לשמ - ןלהל( תואירבה דרשמ לש
 ןקת - ןלהל( הדבעמב האצות תלבקל דע המיגדה תחיקלמ תועש 18 דע אוה ,ר"עקפו תואירבה
 .זרכמב עבקנש ןמזה דעימ תוחפ תועש שש רמולכ ,)ט"לשמ בצמ תכרעה

 הדבעמב האצות תלבקל םוגידה ןיב ףלוחה ןמזה ידעי ןיב המאתה רסוח ןאכמ הלוע
 תרבח םע םימכסהב םיפקתשמ םהש יפכ ט"בהשמו תואירבה דרשמ ועבקש תושירדהו

 בצמה תוכרעהב םיגצומה םידעיה ןיבל ,תועש 24 דע - תויטרפה תודבעמה םעו םוגידה
  .תועש 18 דע - ןוחטיבהו תואירבה ידרשמ םיפתוש ובש ,ט"לשמה לש

 ןמזה ידעי יכ ןייצ אוה )ר"עקפ תבוגת - ןלהל( תרוקיבה יאצממל 2021 ילוימ ר"עקפ תבוגתב
 דעו לעופב המיגדה עוציב דעוממ תועש 12 :תועש 24 - האצות תלבקל דעו םוגידמ ףלוחה
 תואצות ולבקתי הדבעמב תומיגדה תלבק דעוממ תועש 12-ו התקידב ךרוצל הדבעמב התלבק
 תא רפשל ןולא תדקפמ תטלחהו האולחתה תורבגתה םע .םכסהב ועבקנ ,הדבעמב הקידבה
 תלבקל םוגידה ןיב ףלחש ןמזה םצמוצ הקבדהה תורשרש תעיטק תוליעי תאו תורשה תמר
  .הדבעמל העגה דעו םוגידמ תועש ששו תועש 18-ל האצותה

 םוגידה תרבח םע םימכסהב ןמזה ידעי תא שדחמ ונחבי ר"עקפו תואירבה דרשמ יכ ץלמומ
 .תועש 18 דע - ט"לשמה לש בצמה תוכרעהל בל םישב ,תויטרפה תודבעמהו

 ןתמ ןפוא עבקנ אביש תואירבה דיגאת הכז ובש זרכמב :"עסו קדביה" ימחתמל םינמזה חול
 יביתנ תא ןנכתיו םחתמה תא םיקי קפסהש עבקנ ראשה ןיבו ,"עסו קדביה" ימחתמב תורישה
 קפסהש ןפואב לוכהו ,עיגהל יופצה םימגדנה רפסמל םאתהב המיגדה תודמע וא/ו הסינכה
 תפוקל תוכיישל םאתהב ועצובי וא וכיושי תומיגדה ;הז זרכמב םיעובקה םינמזה תוחולב דומעי

 תפוק וא/ו דרשמה םהל הרויש הדבעמל זכורמב השעית ןתקידב ךרוצל ןתרבעהש ןפואב ,םילוח
 .ךכל שרדיי םא םדאה חוכ רובגתל ךורע תויהל קפסה לע ;םילוחה

 ,ותוכיא לע הרימשו ךילהתה לועיי ךרוצל הצוחנ םוגידה ךילהתב הנחת לכל םינמז חול תעיבק
 הלולעה ,תוקידבה םחתמב תופפוטצה תעינמ ךרוצל םג ןכו קדבנל בוט תוריש ןתמ ךרוצל
  .הנורוקה ףיגנב תויוקבדיהל איבהל

 קדביה" ימחתמב וקדבנש הנידמה רקבמ דרשמ ךרעש רקסה יפתתשממ 29%-כ יכ הלע
 .םוגידה ימחתמב רותב םיניתממה ןיב יואר קחרמ רמשנ אל יכ ורבס ,"ךלו

 יפכ ,"עסו קדביה" םחתמב דומעל קפסה שרדנ ובש המיגדה ךילהתל םינמזה חול גצומ ןלהל
 הגירח לש הרקמב - עבקנש םינמזה חולב הדימע-יאל תויצקנס ועבקנ זרכמב ;זרכמב עבקנש
-יא ןיינעלו ,וב ועבקנש יפכ םימוכס זרכמב הכוזהמ תובגל וא/ו זזקל דרשמה יאשר םינמזה חולמ

 
 ,רתיה ןיב ,קסעש ןוחטיבה יפוגלו תואירבה דרשמל ףתושמ הטילש זכרמ םקוה הפגמה ץורפל םינושארה תועובשב  29

 זכרמה תוליעפ םייתסת 28.5.20 דעש טלחוה תוינידמ יוניש תובקעב .תודבעמהו תומיגדה ךרעמ לוהינו לולכתב
 ט"לשמ תועצמאב תואירבה דרשמ ידיל רבעות ,ותוירחאב התייהש - תודבעמהו תוקידבה לע תוירחאהו ,ףתושמה
 .דעומה ותואב דרשמב םקוהש תואירב
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 עבקנש יפכ ,הגירח לכל ח"ש 500 דע - המיגדה תחיקל דעומל דע תורישה תמר תשירדב הדימע
 :)ךשמהב ואר( םכסהב

  הדבעמל התעגה דעו המיגד תחיקלל הנתמהמ םינמזה חול :9 םישרת
 םכסהה יפל

 

 תחיקלל דעו תוקידבה םחתמל הסינכהמ ןמזה קרפ ,זרכמה יאנת יפל יכ םישרתהמ הלוע
 .הדבעמל העגהה ןמזל וצקוה תופסונ תועש 12 דע ;תוקד 25 תויהל רומא המיגדה

 וא ,ט"בהשמ ,ר"עקפ - םיפוגה ,תרוקיבה םויס דעומ דעו 202030 רבמבונ זאמ יכ הלע
 אל םג ןכלו ופסאנ אלו ודדמנ אל םינותנה ,הנתמהה ינמז לע וחקיפ אל - תואירבה דרשמ
  .ופכאנ אל הנתמהה ינמז אשונל רשאב זרכמה יאנתש איה תועמשמה .םחתנל ןתינ

 הדבעמה תוקידבו תומיגדה יכילהתל תוריש תומר
 דרשמב םינותנ רדעיהב :תוקידבה ימחתמב הנתמהה ינמזל עגונב הנידמה רקבמ רקס
 הנידמה רקבמ דרשמ תאז ןחב הנורוקה תוקידב ימחתמב הנתמהה ינמז לע ר"עקפבו תואירבה
 םחתמב ההש יכ ךירעה םיקדבנ השיש לכמ דחא יכ הלע רקסב .ךרעש רקסה תרגסמב
 ,קדבנל תיתוכיא תוריש תמר ףקשמ ויד רצק ןמז קרפש הדבועה דבלמ .העשמ רתוי תוקידבה
 לאיצנטופ תא םג םצמצל ידכ םחתמב הייהשה ןמז תא ןתינה לככ םצמצל ךרוצ םג םייק
 :רקסהמ םיפסונ םיאצממ ןלהל .הלחמב תוקבדיהה

 
 .הז דעומל המדקש הפוקתה הקדבנ אל  30



 
 
 

|    25   | 

 

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

....
|                                      ה   

 ךרעמ
יגדה

ומ
וקידבו ת

 ת
ה

דבעמ
ל ה

בא
נורוק ןוח

ה  
 

 רקסה יפל םוגידל ריבסה הנתמהה ןמז תסיפת :10 םישרת

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב תינוציח הרבח חוד :רוקמ

 העצבתה םהיבגלש םישדוחה תשולשב עצוממה הנתמהה ןמז תכרעה יכ הלוע םישרתהמ
 הזמ ךורא ןמז ךשמ - תוקד 37 לע תדמוע )2021 ראוני דע 2020 רבמבונ( תרוקיבה תקידב
 ןמז יכ וכירעה םיקדבנהש לככש הלוע דוע .)תוקד 25( הז ךילהתל זרכמה יאנתב עבקנש
  .ידמ ךורא הז ןמזש ורבס םה ךכ ,רתוי ךשוממ היה םוגידל םתנתמה

 43( עובשה עצמאבש הזמ רתוי ךוראכ עובש יפוסב הנתמהה ןמז תא וכירעה םג םיקדבנה
 ימחתמב הנתמהה ןמזש םג הלוע רקסה תואצותמ .)המאתהב תוקד 35 תמועל תוקד
 רות תעיבקל רשאבו ;"ךלו קדביה" ימחתמבש הזמ רתוי ךוראכ ךרעוה "עסו קדביה"
 .רתוי ריבסו רצק שארמ רות עבקנש רחאל הנתמהה ןמז היה םיקדבנה תכרעהל :שארמ
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 םוגידה םחתמל הסינכה רותל העגההמ ךרעומה הנתמהה ךשמ :11 םישרת
 רקסה יפל הקידבה םויס דעו

 

  .תינוציח הרבח :רוקמ

 דע ךשמנ םוגידה ךילהתש וכירעה רקסב ופתתשהש םיקדבנהמ 68% יכ הלוע םישרתהמ
 29% תוחפל ,רקסה יפ לע .המיגדה םויס דעו םחתמל הסינכה רותל םתעגהמ העש יצח
 ונייצ םיקדבנהמ 18%-ו תוקד 25 - זרכמה יאנתב עבקנהמ גרח ןמזה קרפש וכירעה םהמ
  .העש לע הלע הז ןמז קרפ יכ

 דעו םוגידה םחתמל הסינכה רותל העגההמ ףלחש ךרעומה ןמזה ךשמ תא גיצמ אבה םישרתה
 :רקסב ופתתשהו שארמ רות ונימזהש םיקדבנ לצא ,הקידבה םויס
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 יפ לע הנורוקה תקידבל הנתמהה לש ךרעומה ןמז ךשמ תאוושה :12 םישרת
 רות אלל עיגהש ימ ןיבו שארמ רות עבקש ימ ןיב - רקסה

 

 .תינוציח הרבח חוד :רוקמ

 העש יצח ןיתמהל וצלאנש ונייצ שארמ רות ועבקש יממ 23% קר יכ הלוע םישרתהמ
 וצלאנש ונייצ 35% - שארמ רות ונימזה אלש ימ ברקב הלעש הזמ בוט הז ןותנ .הלעמו

 .הלעמו העש יצח ןיתמהל

 100,000 דע לש הנעמל ןנכות ,ןתנ תואירבה דרשמש סוחייה שיחרת יכ ןייצ אוה ר"עקפ תבוגתב
  דע לש תיתועמשמ הילעו ישפוח םוגיד התייה תואירבה דרשמ תיוותה לעופב .םויב םימוגיד
 הנתשמ תואיצמ םע הדדומתה ןולא תדקפמ יכ ר"עקפ ףיסוה דוע .םויב םימוגיד 130,000-כ
 תתל ידכו הדובע יכילהת רפשל ידכ ךילהתב םיפתושה םימרוגה ללכ םע לוגע ןחלוש המייקו

 .םינתשמה םירגתאל יתוכיאו ףיצר הנעמ

 בלש לכל םייופצה ןמזה יקרפ םהמ רוביצל ומסרפ אל ר"עקפו תואירבה דרשמ יכ ןיוצי
  .הז ןיינעב הנולת שיגהל ןתינש ןפואה תא אלו םוגידה ךילהתב

 ידכ םוגידה ימחתמב הנתמהה ינמז תא חתנל ולעפיש ר"עקפלו תואירבה דרשמל ץלמומ
 ךרוצל ןה - םיחקל ךכמ קיפהלו זרכמב ועבקנש תושירדב הדימע-יאל תוביסה לע דומעל
 םיילועפת םיכילהת ךרוצל ןהו ,דיתע ינפ הפוצ הייארב םוגידה ךרעמ תלעפה ךשמה
 ףקיה תבחר הייסולכוא לומ לאו ללכב םינמז תוחולב הדימעל תועמשמ שי םהבש םירחא
  .טרפב
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 תדימע לע םינווקמ בקעמו הרקב יכילה ורידסי ר"עקפו תואירבה דרשמ יכ ץלמומ דוע
 חולב הדימע-יאל עגונב וב ועבקנש תויצקנסה שומימל ולעפיו זרכמה יאנתב תורבחה
 םיקדבנה לש ןוצרה תועיבש תניחב םג ולא םיכילהב בלושתש ץלמומ ;עבקנש םינמזה
  .תורישה בויט ךרוצל ,םוגידה ימחתמב ולביקש תורישהמ

 יכילהתב תורישה תומר לע תואירבה דרשמ ינותנ
  הדבעמה תוקידבו תומיגדה
 םואיתה תאו הקידבהו םוגידה ךילהת לש םינמזה תוחולב הדימעה תא קדב הנידמה רקבמ דרשמ
 .םיכילהתה ינש ןיב

 תומיגדה עוציב ךרעמ תלעפהל זרכמב ,רומאכ – תודבעמל תומיגדה תעגה אשונב תורישה תמר
 דעוממ יכ "תוהמיאו תובא ןגמ"מ קלחכו "עסו קדביה" םחתמב המיגדה עוציב ןמזל רשאב עבקנ
  .31תועש 12 -מ רתוי ופלחי אל הקידבה ךרוצל הדבעמב התלבק דעו לעופב המיגדה עוציב

 :האצות תלבקל דע הדבעמל תומיגדה תעגהמ תורישה תמר תא גיצמה םישרת ןלהל

  האצות תלבק דע תודבעמל תומיגדה תעגהמ תורישה תמר :13 םישרת

  

 .1000645863 ריחמ תעצהל השקב - 25.8.20-מ ט"בהשמ זרכמ :רוקמ

 םילוחה תופוקב ,תואירבה דרשמב האצות תלבק דעו תודבעמל םוגידהמ תורישה תמר
 האצותה תלבקל דע םוגידהמ ןמזה ךשמל ר"עקפו תואירבה דרשמ ועבקש דעיה :םירחא לצאו
 םיזרכמב עובקהמ הלועה יברמהו יפרצמה ןמזה קרפמ תוחפ תועש 6 ,תועש 18 דע אוה הדבעמב
 הדבעמל העגהמ תועש 12 דעו הדבעמל התעגה דעו המיגד תחיקלמ תועש 12 דע :תועש 24 -
  .האצות תריסמל דעו

 
 ףיגנ יאשנ רותיאל תומיגד עוציב ךרעמ תלעפהל 47/2020 'סמ זרכמ ,הקיטסיגולו םיסכנ שכר ףגא ,תואירבה דרשמ  31

 .4.4.4 ףיעס ,10א חפסנ ,2020 ילוי ,פ"שת בא ,תואירבה דרשמ רובע הנורוקה
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 ןוילימ 73.-כ לע ופסאנש םינותנ תואירבה דרשמ לש BI32-ה תכרעממ לביק הנידמה רקבמ דרשמ
-מ - יצחו םיישדוח לש הפוקתב ,הנורוקה תומיגד תא תוקדובה תודבעמה לכ ועציבש תוקידב

 הנידמה רקבמ דרשמש עיצהו רסמש םינותנהמ דרשמה גייתסה ךשמהב .12.1.21 דעו 1.11.20
  .ר"עקפ ינותנ לע ססבתי

 דעוממ הנתמהה ינמזל רשאב תואירבה דרשמ ינותנ ,תרוקיבה םויס דעומל ןוכנ יכ הלע
 םהילע ססבתהל היה ןתינ אל ךכשמו םינימא םניא הקידבה תואצות תלבקל דע םוגידה
  .םאתהב תוטלחה תלבק ךרוצלו ךילהתה ינמז חותינו יופימ ךרוצל

 עיצה דרשמהו יוגש ,הנידמה רקבמ דרשמל רסמנש ,םינותנה ץבוק יכ ,ןייצ אוה דרשמה תבוגתב
 לע חוקיפל ףגאל ,רוביצה תואירב יתורישל - םינותנה תא לבקל תנמ לע םירחא םימרוגל תונפל
 ותבוגתב ןייצ ר"עקפ .ר"עקפל ןכו 33דרשמבש )ן"בש( םיפסונה תואירבה יתורישו םילוחה תופוק
 .בושחמה אשונל יארחאה אוה תואירבה דרשמ יכ

 םינימאו םינימז םינותנ לבקל הרודסו העובק תלוכי וידיב היהת יכ תואירבה דרשמל ץלמומ
 לש תשדוחמה תוצרפתהה תפוקתל ןה הפי וז הצלמה .תוקידבהו תומיגדה ךרעמ תודוא
 םימלשו םינימא םינותנ .וצרפיש לככ תורחא תולחמ לש תוצרפתהל ןהו הנורוקה תפגמ
 ךרעמה תלעפהל עגונב תוטלחה תלבק רשפאתש בצמ תנומת סוסיבל יחרכה יאנת םה
  .ול ועבקנש תורישה ידעיב ותדמע םשל ,םישרדנה ויבאשמ לע

 תא ר"עקפמ לביק הנידמה רקבמ דרשמ :הדבעמה תוקידבו תומיגד לע ר"עקפ ינותנ
 הפוקתב ועצובש תוקידב ןוילימ 3.9-כ לש האצות תלבק דעו םוגידמ הנתמהה ינמז לע םהינותנ

 תופוק תודבעמ ועציבש תוקידב רובע םה םינותנה .31.1.21 דעו 1.11.20-מ ,םישדוח השולש לש
 :ולא םינותנ חותינ ןלהל .35תויטרפה תודבעמהו 34םילוחה

 
32  Business intelligence, עדימ קיפהל ןוגראל תורזועה תוכרעמ חותיפב קסועה עדימה תייגולונכטב םוחת - תיקסע הניב 

 .ףסוא אוהש םינותנה לולכמ ךותמ

 לש BI-ה תכרעמ לע םיארחאה םימרוגל הרזח ונפה םה םלוא ,ולא םימרוגל תרוקיבה תווצ הנפ תרוקיבה ךלהמב  33
  .דרשמה

-כו ;רבמבונב תדחואמ רובע 14,000-כו תיללכה רובע תומיגד 52,000 - תופוקה רובע א"דמ עציבש תומיגדה אלל  34
  .ושענש תומיגדה לכ תא םיללוכ םינותנה ראוניב .רבמצדב תדחואמל 9,000-כו תיללכל תומיגד 31,000

 127,000-כ ראוניבו 401,000-כ רבמצדב ,תומיגד 334,000-כ רבמבונב :ר"עקפ רובע א"דמ עציבש תומיגדה אלל  35
 .תומיגד
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 לש תואירבה דרשמב האצותה תלבקל דעו םוגידהמ ןמזה קרפ :14 םישרת
 31.1.2136-ל 01.11.2 ןיבש הפוקתב םילוחה תופוק תודבעמב וקדבנש תומיגד

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ר"עקפ ינותנ יפ לע :רוקמ

 לש ןתדימע רועיש דרי ךכ הלע תופוקה וחקלש תומיגדה רפסמש לככש הלוע םישרתהמ
 ,תומיגד 825,000-כ ועצוב 2020 רבמבונבש דועב ,ךכ ;תועש 18 לש דעיב תופוקה תודבעמ
 2021 ראוניב תאז תמועל ,59% היה דעיב תופוקה תודבעמ ודמע ןתקידבבש ולא רועיש
 דעיב ודמע תופוקה תודבעמו )תומיגד 875,000-כ לש תפסות( תומיגד ןוילימ 1.7-כ ועצוב
 .ועבקנש םידעיב הדימעה-יאב לודיגל האיבה תומיגדה תפסותש ןאכמ .ןהמ 46%-ב

  

 
 ,קמעה ,למרכה ,הקורוס ,ןלפק :הלאה םילוחה יתב ,תיללכ לש תודבעמה לע ףסונ ,ןובשחב ואבוה תיללכ רובע  36

 אלו תיללכה לש םילוחה יתבב לופיטל ועיגהש םילוחל ועצובש תוקידב םג םיללוכ םילוחה יתב ינותנ .ןוסנילבו ריאמ
 תוקידב םינותנב תוללכנ אל ,ןכ ומכ .דבלב הנורוק תקידב ךרוצל ואבש תיללכ יחטובממ וחקלנש תומיגד לש קר
 תעשתכו תיללכל 31,000-כו ;רבמבונב תדחואמ רובע 14,000-כו תיללכה רובע תומיגד 52,000-כ :א"דמ המגדש
 .ושענש תומיגדה לכ תא םיללוכ םינותנה ראוניב .רבמצדב תדחואמל תומיגד םיפלא



 
 
 

|    31   | 

 

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

....
|                                      ה   

 ךרעמ
יגדה

ומ
וקידבו ת

 ת
ה

דבעמ
ל ה

בא
נורוק ןוח

ה  
 

 לש תואירבה דרשמב האצותה תלבקל דעו םוגידהמ ןמזה קרפ :15 םישרת
 31.1.2137-ל 01.11.2 ןיבש הפוקתב תויטרפה תודבעמב וקדבנש תומיגד

 

  .הנידמה רקבמ דרשמ לש דוביע יפ לע ר"עקפ ינותנ :רוקמ

 רתוי בוט תועש 18 לש דעיב ודמע םילוחה תופוק תודבעמש הלוע םימישרתהמ
 תופוק תודבעמ וקדב 2021 ראוניב ,המגודל ךכ .תויטרפה םוגידה תורבחמו תודבעמהמ
 םוגידה תורבח תאז תמועל ;ןהמ 46%-ב עבקנש דעיב ודמעו ,תוקידב ןוילימ 1.9-כ םילוחה
 .ןהמ 36%-ב דעיב ודמעו תוקידב 800,000-כ הז שדוחב וקדב תויטרפה תודבעמהו

 עבקנש דעיב הדימע-יאל ,םימיוסמ םידעומב ,תואמגוד ןלהל :םידעיב הדימע-יאל תואמגוד
  :תודבעמב תוקידבה תואצות תלבקל דעו םוגידהמ יברמה ןמזה קרפל

 םוי ועיגה ןקלח( תומיגד 120,000-כ תודבעמב וקדבנו תומיגד 96,000-כ וחקלנ 15.1.21-ב .1
 היה הדבעמב האצותה תלבקל דעו םוגידהמ רבעש ןמזה ;)38רומאה דעומה ינפל םיימויו

 .םילוחה תופוק תודבעמב עצוממב תועש 24.9-ו תויטרפה תודבעמב עצוממב תועש 29.3

 דעיל סחיב המאתהב תועש 7 טעמכו תועש 11-מ הלעמל לש הגירחב רבודמ
 העש טעמכו תועש שמחמ הלעמל לש הגירחו ,ר"עקפו תואירבה דרשמ ועבקש
  .םיזרכמה ינשב ועבקנש םינמזה ףוריצמ הלועה העיבקל סחיב המאתהב

 .תומיגד 130,000-כ ,םוי ידמ ,וחקלנ זא ,6.1.21 דע 2.1.21 םימיב היה לארשיב םוגידה איש .2
 .עבקנש םינמזה חולמ רכינ ןפואב גרח תוקידבה תואצות תלבקל דע עצוממה ןמזה קרפ

 
 127,000 -כ ראוניבו 401,000-כ רבמצדב ,תומיגד 334,000-כ רבמבונב :ר"עקפ רובע א"דמ עציבש תומיגדה אלל  37

 .תומיגד

 .הדבעמ תקידבל םיימוי וכיחש תומיגד ויה דעומ ותואב .תרחמל םויב וקדבנ ןה וקדבנ אלש תומיגד ורתונ רשאכ  38
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 רבעש עצוממה ןמזה יכ הלוע 2.1.21-ב וחקלנש תומיגד יבגל בצמ תכרעהמ ,לשמל ךכ
 32.6-ו תויטרפה תודבעמב עצוממב תועש 31 היה הדבעמב האצותה תלבקל דע םוגידהמ
 .םילוחה תופוק תודבעמב עצוממב

 ,ט"לשמה עבקש דעיהמ המאתהב תועש 14.6 -ו תועש 13 לש הגירחב רבודמ
 ועבקנש םינמזה ףוריצמ הלועה העיבקל סחיב המאתהמ 8.6-ו תועש 7 לש הגירחו

 .תועש 68.22 ךרא תויטרפה תודבעמה תחאב הקידבה ןמז יכ ןיוצי .םיזרכמה ינשב

 .הדבעמב תוקידב 113,000-מ הלעמל ועצובו תומיגד 126,000-מ הלעמל וחקלנ 6.1.21-ב .3
 עצוממב תועש 28.5 היה הדבעמב האצותה תלבקל דע םוגידהמ עצוממה ןמזה קרפ
  .םילוחה תופוק תודבעמב עצוממב 27.1-ו תויטרפה תודבעמב

 ןכו ,ט"לשמה עבקש דעיהמ המאתהב תועש 9.1-ו תועש 10.5 לש הגירחב רבודמ
 ועבקנש םינמזה ףוריצמ הלועה העיבקל סחיב המאתהב 3.1-ו תועש 4.5 לש הגירח
  .םיזרכמה ינשב

 דעו הדבעמל המיגדה תעגהמ יברמה ןמזה קרפ לש דעיב הדימע-יאל תואמגוד ןלהל
 תדקפמ לש בצמ תוכרעהב גצוהש יפכ - תועש 12 - תודבעמב תוקידבה תואצות תלבקל
  :ןולא

 'א הדבעמ ,תועש 98.08 'ג הדבעמ :2.1.21-מ םינותנל עגונב ןיוצ 3.1.21-מ בצמ תכרעהב .4
 10.7 ךותב תואצות הקפיסו דעיב הדמע 'ב הדבעמ( תועש 19.45 'ה הדבעמו תועש 68.22

  .)תועש

 הדבעמ ,תועש 21.6 'ג הדבעמ :14.1.21-המ םינותנל עגונב ןיוצ ,15.1.21-מ בצמ תכרעהב .5
 .םינותנ וקפנוה אל 'ה הדבעמ יבגלו ;תועש 34.5 'א הדבעמ ,תועש 15.4 'ב

 הדבעמ ,תועש 13.2 'ג הדבעמ :19.1.21-המ םינותנל עגונב ןיוצ 20.1.21-מ בצמ תכרעהב .6
 9.7 ךותב תואצות הקפיסו דעיב הדמע 'ה הדבעמ( תועש 17.1 'א הדבעמו תועש 22.5 'ב
 .)תועש

 תטילש יכ הנייצ איה )'א הרבח תבוגת - ןלהל( תרוקיבה יאצממל 2021 ילוימ 'א הרבח תבוגתב
 ,תיטרפ הדבעמכ הלש וזמ רתוי הבוט התייה תודבעמל תומיגדה תעגה ךילהתב םילוחה תופוק
 הלביק ,לעופב ךא םויב תומיגד 10,000 דע לבקל הרומא התייה הדבעמה םימי םתואב ,ןכ ומכ
  .תועש 12 -מ תוחפ לש חווטב תומיגד 18,000 -כ

 הדימע-יאל תוביסה תא ריבסהל םייושעה םימרוג
  :עבקנש דעיב
 תא עצבל תודבעמה לש ןתלוכי ןיבל תודבעמל תומיגד תעגה בצק ןיב המאתה-יא
 תוקידבה תא עצבל הקידבה ירישכמ תלוכיב ,רתיה ןיב ,יולת הקידבה עוציב בצק - תוקידבה
 תואמ עוציבל םיכורע הקידבה ירישכמ .המיגדו המיגד לכ תקידבל שרדנה ןמזה קרפב ונייהד -
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 תומכב תולתב - תוליגר תוקידבב תועש הנומשכ דעו ,תוריהמ תוקידבב העשכ ךותב תוקידב
  .םגוסבו םירישכמה

 ןפואב היולת ,אפורלו קדבנל ,תירשפאה תוריהמב הנורוקה תקידב לש הנימא האצות תריסמ
 םשל שרדנ .הדבעמב הקידבה ךילהתו םוגידה ךילהת - ךכל םימדוקה םיכילהתה םילהנתמ ובש
 .תומיגדה תא תקדובה הדבעמה לש הקידבה תלוכי בצקל םיאתי תומיגדה תמירז בצקש ךכ
 ולא ;םיכילהתב בלשו בלש לכ לש םינושה ןמזה יקרפל םידעיו םידדמ עובקל שרדנ ךכ ךרוצל
  .)SLA( קפסה םע תוריש תמר םכסה תרגסמב םיעבקנ

 התעגה דעו המיגדה תחיקלמ ןמזה קרפ אוה תומיגדה עוציבל זרכמב עבקנש SLA-הש הלע
 תעגה בצקל SLA רדעיהב .תודבעמל תומיגדה תעגה בצק היהי המ עבקנ אל יכו ,הדבעמל
 "קובקב ראווצ" - תודבעמה לע ידמ בר העגה סמוע דחא דצמ רצונ םהבש םיבצמ ונכתיי תומיגדה
 םידמועה תודבעמ ירישכמ לש ,ינש דצמ וא ,עבקנש דעומב תוקידבה תא םייסל רשפאמ וניאש -

  .תומיגדה תעגה-יא לשב םיתבשומ

 תורשקתהה יאנת לע הרקבה אשונב תויטרפה תודבעמה םע ט"בהשמב ןויד ךרענ 21.1.21-ב
 תמרמ הגירחה יכ תויטרפה תודבעמה ונעט ובו ,תודבעמה לש תויובייחתהב הדימעה תקידבו

 תוקידבה תעגה ינמז לש רוזיפ ןיאש הדבועהמ רקיעב תעבונ )תועש 12( ןהל העבקנש תורשה
 תויומכה עוציב לע דואמ השקמה רבד ,תחא תבב תועיגמ תוקידב יפלא םיתיעלו - הדבעמל
  .המיאתמה תוכיאבו ,זרכמב שרדנה SLA-ה תרדגהב תושרדנה

 ךילהכ חתונ הקידבהו םוגידה ךילהש ילבמ םוגידה תורבח םע ומתחנ םימכסהה יכ הלע
 תומיגדה תא ריבעהל םוגידה תורבח תא םיבייחמ םניא םימכסהה לעופב .דחא ךשמתמ
 הצוחנ התייה וז העיבק .םויל הריסמה תומיעפ רפסמ עבקנ אלו ,םיוסמ בצקב תודבעמל
 לאיצנטופ תא יוארכ תוצמל ולכוי ןהש ךכ םויה ךרואל תודבעמב הדובעה רוזיפ ךרוצל
 לעופבש הלע .ןהל ועבקנש תורישה תומרב דומעל ןהל רשפאיש ןפואב ןהלש עוציבה
 העיגפל איבהש דואמ דבכ סמוע ןהב רצונש ךכ תודבעמל תחא תבב ועיגה תוקידב יפלא
  .תורשה תמרב

 ידדמב הגירח התייה לועפל תודבעמה וליחתהשכש ןייצ אוה תרוקיבה יאצממל ר"עקפ תבוגתב
 .לועפל תודבעמה לכ וליחתה זא 2021 ראורבפמ לחה ורפתשה םיעוציבה םלואו ,ןהלש עוציבה

 תושארב ןוידב הלבקתהש הטלחה יפ לע :העבקנש תופוקה תלוביקל רבעמ תומיגד עוציב
 תופוק ויה 2020 רבמצדמ לחה ,םילוחה תופוקב הנורוקה ינוממ תופתתשהבו ןולא תדקפמ דקפמ
  .ןהלש תיברמה תלוכיה וזש ,םויב תוקידב 50,000 ןהלש תודבעמב עצבל תורומא םילוחה

 12,000 ונייהד ,םויב תומיגד 62,000 םילוחה תופוק וחקל 31.1.21-ל 28.12.20 ןיבש הפוקתב
 רצוויהל יופצה בוכיעה לע רבגתהל ידכ .הטלחהב העבקנש יפכ ןתלוכיל רבעמ תומיגד
 אל ולאש ףא תויטרפ תודבעמב הקידבל תומיגדה ףדוע תא וריבעה ןה תופוקה לש תודבעמב
  .וללה תומיגדה תא קודבל תורומא ויה

 תא תסוול רומא היהש םרוגה - ר"עקפ תא הז אשונב ועדיי אל םילוחה תופוק יכ אצמנ
 תא ר"עקפב ןולא תדקפמ דקפמ החנה 4.1.21-ב ,תאז תובקעב .תודבעמל תומיגדה רוזיפ
 .תויטרפה תודבעמב הקידבל תומיגד תונפהל אלש םילוחה תופוק
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 ילבמ םילוחה תופוק ידי לע תויטרפ תודבעמב הקידבל תומיגדה ףדוע תרבעהמ האצותכ
 העגפנו םיקדבנלו תואירבה דרשמל תובושתה ןתמב בוכיע לח ר"עקפ םע םאות רבדהש
  .תורישה תמר

  .הל רכומ וניא הז עוריא יכ הנייצ איה תרוקיבה יאצממל 2021 ילוימ תדחואמ תבוגתב

 העייתסה איה סמוע לש הפוקתב יכ הנייצ איה תרוקיבה יאצממל 2021 ילוימ יבכמ תבוגתב
  .תיטרפ הדבעמב םירקמה טועימבו םילוח יתב לש תודבעמב רקיעב

 אלמ םואתב תועיבקב הדבע איה יכ הנייצ איה תרוקיבה יאצממל 2021 ילוימ תיללכה תבוגתב
 הלע תוקידבה רפסמ םהבש ,םימיוסמ איש ימיב קר הרצונ תראותמה היעבה יכו ר"עקפ םע
 היילעל הנעמ תתל תנמ לע תיטרפ הדבעמל תוקידבהמ קלח חולשל הצלוא איהו תיתועמשמ
 ןהלש םירבחל ברסל תויאשר ויה אל םילוחה תופוק יכ ןייצ אוה דרשמה תבוגתב .האולחתב
 היה ןתינ אל ךכיפלו ךכל םישרדנה םיאנתב םידמוע םה דוע לכו םגדיהל םיניינועמ םהש עגרב
 .םימגדנה רפסמ תא יתוכאלמ ןפואב תיחפהל

 תא אדוול ידכ :תוקידבה ךילהתל םוגידה ךילהת ןיב םואיתה ךרוצל בקעמו הרקב לוהינ
 תואצותה תריסמ ךשמהבו ,תודבעמב ןתקידב דעו תומיגדה תחיקל בלשמ ךילהתה תומלש
 םשל .בקעמו הרקב ןונגנמ תלעפה השרדנ - םיקדבנהו תואירבה דרשמ ,םילוחה תופוק - ןדעיל
 םימגודה םימרוגה לש עדימה תוכרעמב רגאנו םוגידה ךילהתב ףסאנש עדימ תרבעה השרדנ ךכ
 .התאצות תריסמל דע המיגד לכב ךילהתה תופיצר רחא בוקעל רשפא היה ךכ ;תוקידבה ךרעמל
 תכרעממ םינותנ תרבעהל םיקשממ לש םייטמוטוא םיכילהת תועצמאב עוציבל ןתינ רבדה
 תוחפה לכל ,ולאכ םיקשממ רדעיהב ;תּונימא תוקידב םיללוכה ,תוקידבה תכרעמל המיגדה
 ,תומיגדהו םימגדנה יבגל םינותנה לכ תא וגיציש המיגדה תכרעממ תוחוד תקפה תלוכי הצוחנ
 .תודבעמה לש הרקבו בקעמל ושמשי רשא תוחוד

 תרבעהל תיטמוטוא לעופש רודס קשממ םייק היה אל 10.1.21-ל ןוכנ ,לעופב יכ הלע
 תועצמאב ורבעוה םינותנה יכו ,תוקידבה תכרעמל המיגדה תכרעמ ןיב ףיצר ןפואב םינותנ
 םרוגמ "םינותנה תפיחד"ל תומוזי תולועפ עוציב תבייחמ וז הטיש .39תוילאוטריו תופסכ
  .רחאה םרוגה ידי לע "םינותנה תכישמ"ו ,תפסכב ןוסחאל דחא

 תופתתשהב ,20.1.21-ב ןולא תדקפמ הכרעש ןוידב התלע םיפוגה ןיב םיקשממה תייגוס יכ ןיוצי
 יכ ןיוצ ןוידה םוכיסב ;הדבעמה תוקידב ךרעמו םוגידה ךרעמ תא תוליעפמה תורבחה יגיצנ
 םג ךכו שרדנכ םילעופ םניא ןיידע תוקידבהו םוגידה תוכרעמ ןיב םינותנה תרבעהל םיקשממה
  .תואירבה דרשמ לש ברה עדימה תרבעהל תוילאוטריווה תופסכה

 ,תפסכה יקשממב ורבעוה ,לעופב יכו םייטמוטוא םיקשממ םימייק יכ ןייצ אוה דרשמה תבוגתב
  .תומיגד ינוילימ לע םינותנ ,רצק ןמזבו חטבואמ ןפואב

 
39  Secure Virtual Safe – svs. לש ףותישלו ןוגראל ,השיגל ,ןוסחאל תיתודידיו תחטבואמ ךרד קפסל דעוימה םושיי 

 .עדימו םיצבק
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 התעגה דע המיגדה תחיקל ךילהת רחא הרקב העציב ןולא תדקפמש ,ןייצ אוה ר"עקפ תבוגתב
 תורבחב תויזיפ תורוקיב םג ועצוב ףסונב ;האצותה תלבקל דעו הדבעמל התעגהמו הדבעמל
 .תודבעמבו םוגידה

 ההזמ דוק עבקנ המיגד לכל :המיגדה יוהיז-יא - בקעמו הרקב ןונגנמ רדעיה תאצותל המגוד
 לע דוקרבכ קבדומ דוקה ;םיוסמ קדבנל קר תרשוקמ המיגד לכו ,המיגדה תחיקל םע קפומה
 .קדבנה לש תוהזה תדועת רפסמ דצל םוגידה תכרעמב םשרנו ,המיגדה תא הליכמה הנחבמה
 הטיש .קדבנל הכוישו הקידבה תאצות םושיר ךרוצל הדבעמה תא םג שמשמ דוק ותוא ,ךשמהב
 םתרטמ רשא ,הקידבהו םוגידה יכילהת לע בקעמו הרקב ןונגנממ קלח םה דוקב שומישהו וז
 ולש ותקידב תאצות תא ךילהתה לש ופוסב לבקי קדבנ לכש ךכ יוהיזה ףצר תא חיטבהל
  .רומג ןוחטיבב

 הלביקש תומיגדה לש יוהיזה דוק יוהיז רשפאתה אל םילוחה יתב לש תודבעמה תחאבש הלע
 תא בכעל לולע היהש רבד ,ולא םינותנ תינדי ןיזהל הצלאנ ןכלו )הנחבמה לעש דוקרבה(
  .תויועט רוציל ףאו םיכילהתה

  :ןופצב הנחתב 18.11.20 םויב - הקידבה ךילהתל םוגידה ךילהת ןיב םואית רסוחל המגוד

 ;ןופצב הנחתב םיקדבנמ תומיגד א"דמ החקל )יעיבר םוי( הז םוי ךלהמב - 18.11.20

 םויב א"דמ חקלש תומיגדה תא ר"עקפ עניש )ישימח םוי( הז םוי לש רקוב תונפל - 19.11.20
 הרומא התייהש 'א הרבח לש ףוסיא תנחתל םוקמב תרחא תמֶגוד הרבח ינסחמל ,לומתאה
 ;40תומיגדה תא קודבל

 תומיגדה תא תרחאה תמגודה הרבחה הריבעה )ישימח םוי( הז םוי לש ברעב - 19.11.20
 ;תומיגדה תא קודבל הרומא התייהש 'א הרבח לש ףוסיא תנחתל

 תנחתמ ,הלביקש תומיגדה תא 'א הרבח הריבעה )ישיש םוי( הז םוי רקובב - 20.11.20
 .הלש הדבעמל ףוסיאה

 םאתהב אלש ,םיימוי רחאל הדבעמל ועיגה יעיבר םויב ומגדנש תומיגדש ךכמ הלוע
 םיגירח םיעוריא ריקחת תרגסמב ומכיס ר"עקפ .תועש 12 ךותב עצובי רבדהש השירדל
 .יוארכ ודקפת אל םיברועמה םימרוגה לכ יכ

 ,םינותנה תטילק תא הענמש תכרעמב היעב הררועתה הז הרקמב יכ התבוגתב הנייצ 'א הרבח
 .םיימוי לש רוחיאב הדבעמל ועיגה תומיגדה ןכל

-ב :תרצנב דסומב 19.11.20-ב הקידבה ךילהתל םוגידה ךילהת ןיב םואית רסוחל המגוד
 וחלשנ תומיגדה .תרצנב דסומב םישנא 87 ,"תוהמיאו תובא ןגמ" תרגסמב ,א"דמ םגד 19.11.20

 .תוקידבה תואצות תא ורתיא אל הדבעמהו תואירבה דרשמ 21.11.20-ל ןוכנ ךא ,'א הדבעמל
 תא העציבש הדבעמה וליאו תוקידבה תואצות תיברמ תא א"דמ לביק 20.11.20-ב דועש ררבתה
 .ןהב ולגתהש תויעב ללגב םהלש תוכרעמב ןתוא ורתיא אל תואירבה דרשמ ןכו תוקידבה

 
 .ןיינבה ותואב תומקוממ - תומיגדה תא קודבל הרומאה הרבחה לש ףוסיאה תנחתו א"דמ  40



 
 

 
 

 

 

|   36   |      

 

 הנורוק ןוחבאל הדבעמה תוקידבו תומיגדה ךרעמ

 ןונגנמ רדעיהו תוכרעמה ןיב םינותנה תרבעהל םירודס םייטמוטוא םיקשממב רסוח
  .םיבוכיעל ןכו תואיגשל ,יוהיזב תויועטל םורגל םילולע בקעמלו הרקבל יטמוטוא

 בושחמ תוכרעמ שי תופוקה לשו םילוחה יתב לש תונושה תודבעמלש ןייצ אוה דרשמה תבוגתב
 םע םיקשממב ,תומיגדה ינותנ תנזהב ,ראשה ןיב ,תולקתו תויעב וררועתה ןמזה ךשמב יכו תונוש
 ןוכנש ןייצ אוה .ונקות תויעבה בורל ךא ,דרשמה תוכרעמ םע םגו םוגידה תורבח לש תוכרעמה
  .ןהב לפטמ אוה תויעב תוררועתמש לככו ,תויתכרעמ תויעב ןיא ותבוגת דעומל

 תוקידבה ךרעמל תומיגדה ךרעמ ןיבש ,םיקשממה תא רידסהל תואירבה דרשמל ץלמומ
 ,תוכרעמה ןיב םינותנה תרבעה יכילהתב ,בלשיש םג ץלמומ .ויתוכרעמ ןיבל םהיניבו

 תרדסאש ץלמומ דוע .םתונימא אדוויו םינותנה תא רטנייש הרקבו בקעמל ןונגנמ
 לש תויורשקתהבו ךרעמה לוהינב םיקסועש ר"עקפו ט"בהשמ ףותישב השעת םיקשממה
  .ךרעמ

 ןיב קשממה תא חיטבהל ידכ :עדימה תוכרעמב דועית אלל תודבעמל ועיגהש תומיגד
 יוהיז דוק ףוריצב עדימה תכרעמב תמשרנ הקידב לכ ,הדבעמב התקידב ןיבל החקלנש המיגד
 היתוכרעמב תלבקמ הדבעמה .הקידבל הרבעוה איה הדבעמ וזיאל םשרנ ןכ ;םיפסונ םיטרפו

  .תומיגד ןתוא תקידבל תונמזהה תא

 אלל תודבעמל תומיגד ועיגה םהבש םירקמל ,ףסונ דועיתו בצמ תוכרעה ךותמ ,תואמגוד ןלהל
 :תודבעמה לש עדימה תוכרעמב םיאתמ םושיר

 ,םוגידה תורבח יל"כנמל ר"עקפ לש ןולא תדקפמב תוקידבה זכרמ דקפמ בתכ 13.12.20-ב
 ועיגה הנורחאלש ןוויכש ,םיפסונ םימרוגלו הנורוק תוקידבל תויטרפה תודבעמה יל"כנמל
 לבקל רוסיא לח ,עדימה תוכרעמב הנמזה אלל תודבעמל "תומלש תוינדיצ ףאו תודדוב תומיגד"
  .הדבעמה לש עדימה תוכרעמב תועיפומ ןניאש הדבעמל תומיגד

 םרוגה ובש הרקמ לע חוויד 25.12.20 םוימ ןולא תדקפמ לש בצמ תכרעהב הלע ,ךכל המודב
 תומיגדה .תמיוסמ הדבעמל תומיגד תרבעה לע ,שרדנש יפכ ,תכרעמב חוויד אל םוגיד עציבש
 והוז ןה רשא דע תומיגדה תקידבב בוכיעל םרג רבדה .הנמזה םושיר אלל הדבעמ התואל ועיגה
  .שרדנכ

 ,ףצרב םימי העברא רחאל :תואירבה דרשמ לש בושחמה תוכרעמ תסירק לש עוריא
 בושחמה תכרעמ הסרק 23.12.20-ב ,םוי ידמ תומיגד 100,000-מ רתוי תודבעמל ורבעוה םהבש
 לש תוקידבה תואצות תא קפסל הלכי אל איהו תואירבה דרשמ לש הנורוקה תוקידב ךרעמ לש
-ב ,תרחמל הכשמנ הלקתה .םיחרזאל המיגדה תואצות תריסמב בוכיע לח ןכו ,םויה ותוא

 םיעגמ ורתוא אל ךכמ האצותכ .תוקידבה תואצות תעגהב יתועמשמ בוכיע םרגש רבד ,24.12.20
 דודיבל סנכנ אל האצותכו ,ךכ לע עדּוי אל הלוח אצמנש ימ ןכו ,תמואמ הלוחל ףשחנש ימ לש
 .תימוי בצמ תנומת שבגל רשפא היה אל רקוב ותואב .לופיטל תויחנה לביק אלו שרדנכ

 שמשמה ,תופסכה ךרעמב הרומח הלקת דרשמה הווח םינודנה םימיב" יכ דרשמה ןייצ ותבוגתב
 בקע ...העריא הלקתה .םינושה עדימה יקפס לומ חטבואמ ךוותב תוקידבה ינותנ יצבק עונישל
  .תויתשתה גורדשל ךלהמ םילשה 2021 ראוני תליחתב יכ ףיסוה אוה ."םיסמועב ריהמו דח לודיג
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 בצקתמה םרוגה אוה תואירבה דרשמ יכ ןייצ אוה תרוקיבה יאצממל 2021 ילוימ ט"בהשמ תבוגתב
 תדימע רחא הרקבהו בקעמה לע יארחאה םרוגה שמשמו תוכרעמהו םיכילהתה תא ןייפאמהו

 ףרטצמ אוה ,ותוירחאב וניא הז םוחתש ףא יכ ,ףיסוה אוה ;םינושה םימכסהה יאנתב תורבחה
 .תוקידבה תכרעמל םוגידה תכרעמ ןיב םיקשממה רופישב ךרוצל עגונב תרוקיבה תצלמהל

 סמוע איה תוקידבה תואצות תלבקל םינמזב הדימע-יאל תפסונ הביס :תוביוחמ אל תוקידב
 דרשמ ךרעש רקסה תרגסמב .ןהל עבקנש דעיב תודמוע ןניא תודבעמה ןלשבש תוקידב לש
 16 םישרת .הנורוק תקידב ועציב םישנא הניגבש הביסה הקדבנ 2021 ראוניב הנידמה רקבמ
 :םיאצממה תא גיצמ

  41םיקדבנ רקס יפל הנורוק תקידבל תוביסה :16 םישרת

   

 .תינוציח הרבח חוד :רוקמ

 
 .תחא הבושתמ רתוי תונעל תורשפא התייה ןכש 100% לעמ םימכתסמ םיזוחאה  41



 
 

 
 

 

 

|   38   |      

 

 הנורוק ןוחבאל הדבעמה תוקידבו תומיגדה ךרעמ

 )47%( תוקידבה תיצחממ תוחפ ,רקסה יפתתשמ לש םיחווידה יפל יכ הלוע םישרתהמ
 ,םינימסת ,תמואמ הלוחל ףשחנ( הנורוקב תוקבדיהל תירשפא וא תישממ הקיז לשב ושענ
 תישממ היצקידניא ןיאשכ הקבדהמ ששח ריסהל ןוצר ךותמ ושענ 36% יכו ,)הלוח
 .הלחמב תוקבדיה לש תורשפאל

 הניחב ךרוצל תוקידבה ללכ ועצוב ןניגבש תוביסנה תא ןחבי תואירבה דרשמ יכ ץלמומ
 ,בושח רבדה .הנורוק תוקידב עוציבל תורשפאה ףודעתב ךרוצה ןיינעב ותוינידמ לש תיתיע
  .תודבעמה לש הקיפסה תלוכי לע הלוע תוקידבה רפסמ ןהבש תופוקתב טרפב

✰ 

 םיכילהת תוולל םוקמ שי .תויטרפ םיידיל םקלחב ורסמנ הדבעמה תוקידבו םוגידה יכילהת
 דרשמ - םיכילהתל םיארחאה םימרוגה וליעפיש בקעמו הרקב ןונגנמ תועצמאב ולא
 העיגפ איה רבדה תאצותו ,םייק ונניא הזכ ןונגנמ ,תרוקיבב הלעש יפכ .ר"עקפו תואירבה
 תודבעמל תומיגדה תרבעה בצק עבקנ אל ןכש ,םיכילהתה תופיצר תא חיטבהל תלוכיב
 םייטמוטוא םיקשממב רסוח לשב ןכו ,ןהל עבקנש ןמזה דעיב דומעל ןתלוכיל המילהב
 לע בקעמלו הרקבל יטמוטוא ןונגנמ רדעיהו תוכרעמה ןיב םינותנה תרבעהל םירודס
 עגפיהל הלולע לעופב ,ןכ לע רשא .תוקידבה בלשל תומיגדה בלשמ עדימה תרבעה
  .יבטימ ןפואב רגסנ האצותה תריסמו הקידבה ,המיגדה לגעמ יכ אדוול תלוכיה

 לש )היצלוגר( הרדסא םילשהל ר"עקפלו תואירבה דרשמל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 תא חיטבמה ןונגנמ תרדסה ןכו תוקידבהו םוגידה יכילהת לע הרקבו בקעמ יכילהת
 עדימה לש תיטמוטוא הרבעהל םיניקת םיקשממ לש חותיפ םג הז ללכבו ,םתופיצר
 םיידיתע םיכרצל םג רמשיתש ינויח וזכ תכרעמ .תוקידבה תכרעמל םוגידה תכרעממ
 תולקתל םימרוגה יופימל לעפי תואירבה דרשמש םג ץלמומ .ררועתהל םילולעה
 םינותנ תוססובמ תוטלחה לבקלו תונקסמ קיסהל היהי ןתינש ךכ ,ולש עדימה תוכרעמב
 ןלוכש ,תודבעמל ועיגה תומיגדה ינוילימש אדוול היהי ןתינ וז ךרדב .תולקתה תא ןקתלו
 לכ ךרואל המיגד לכ תוהז הרמשנשו ,םימרוגה ללכל תונימא תואצות ורסמנש ,וקדבנ

  .האצותה תריסמל דעו התחיקלמ - ךילהתה יבלש

 םיפוגהמ תוקידבהו תומיגדה ךרעמ לועפתל תוירחאה תרבעהל ךילהתה תובכרומ חכונ
 דע תשרדנה תבכרומה העמטהה חכונו ,םייטרפ םימרוגל םיירוביצהו םייתלשממה
 םיחקל וקיפי ר"עקפו ט"בהשמ ,תואירבה דרשמש ץלמומ ,ךרעמה לש ליעיו אלמ דוקפתל
 ףותישב תואירבה דרשמל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ ,ןכ ומכ .ובייטל ולעפיו ךילהתהמ
 ךישמהל שי םקוהש תוקידבהו תומיגדה ךרעממ קלח הזיא ןוחבל ,ר"עקפו ט"בהשמ
 לש םירקמב - לשמל ,ךרוצה תעשב וליעפהל היהי ןתינש ידכ ,קזחתלו רמשל ,לעפתל
  .הייתש ימ לש בחר םוהיז וא הפגמ תוצרפתה
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 לוהינ ךרוצל תיטרפ ץועיי תרבח םע תורשקתה
  תוקידבהו תומיגדה ךרעמ לועפתו

  זרכממ רוטפב תורשקתה
 תשיכרל הזוחב רשקתת אל הנידמה יכ עבוק )קוחה - ןלהל( 1992-ב"נשתה ,םיזרכמה תבוח קוח
 תבוח קוח תונקת .וב ףתתשהל הווש תונמדזה םדא לכל ןתונה יבמופ זרכמב אלא םיתוריש
 ןתינה לככ ףוקש ןפואב זרכמ ךורעל ירוביצה ףוגה לע יכ תועבוק 42)תונקתה - ןלהל( םיזרכמה
 םיירקיעה תונויערה ינש .תונורתיה ברמ תא ול חיטבמה ןפואבו ,ינויוושו ןגוה ,ןיינעה תוביסנב
 סחיו הווש יוכיס ןתמ םושמ הב שיש ךרדב ןיקת לשממ תחטבה ,םה זרכמה לש ודוסיב םיחנומה
 רתויב הבוטה תוכיאב ויהי וקפוסיש םיתורישה יכ החטבהו ,רוביצה ךותמ שיא לכל ןגוהו ההז

  .43רשפאה לככ ךומנ ריחמ תרומת תירשפאה

 תבוחמ רוטפ ןתמו ,יבמופ זרכמ תועצמאב רומאכ איה ירוביצ ףוג לש תורשקתהל ךלמה ךרד
 אלש תורשקתה עצבל ירוביצ ףוג לש הטלחה יכ תועבוק תונקתה .הז ןיינעב גירחה אוה זרכמ
 לככו ,זרכמ לש ךרדב תורשקתהה תא ךורעל תורשפאה תניחב רחאל לבקתת ,זרכמ לש ךרדב
 רוטפב תורשקתה םיריתמה םיאנתה ועבקנ תונקתב .44ןיינעה תוביסנב ריבסו קדצומ רבדהש
 לע הרימשל תובישח תעדונ זרכממ רוטפב תויורשקתהב םג יכ הקיספב עבקנ ,תאז דצל .זרכממ
 .45תוניגהבו ןויוושב גוהנל הבוחה םהבו ,ירוביצה טפשמה לש םייללכה תונורקעה

 תאו ,זרכממ רוטפב הכרענש תורשקתה ךיראהל ןתינ םהבש םירקמה תא תועבוק םג תונקתה
 ,ךכל וכימסה אוהש ימ וא )ל"כשחה - ןלהל( יללכה בשחה רושיאב ,הכראהה עוציב ןפוא
  .םידחוימ םימעטמו תודחוימ תוביסנב

 יפוגלו תואירבה דרשמל ףתושמ הטילש זכרמ םקוה הפגמה ץורפל םינושארה תועובשב
 רוטפ תדעו לוקוטורפמ .תודבעמהו תומיגדה ךרעמ לוהינו לולכתב ,רתיה ןיב ,קסעש ,ןוחטיבה
 דעש טלחוה תוינידמ יוניש תובקעב יכ הלוע )הדעווה - ןלהל( תואירבה דרשמ לש תידרשמ

 רבעות ,ולש התייהש - תודבעמהו תוקידבה לע תוירחאהו ,ט"לשמה תוליעפ םייתסת 28.5.20
 .דעומה ותואב דרשמב םקוהש תואירב ט"לשמ תועצמאב תואירבה דרשמ ידיל

 ךרוצה תא הדעווב גיצה דרשמה ,הרצק הארתהב תוליעפהו תוירחאה תרבעה םע דדומתהל ידכ
 ךרעמ תלעפהב םיכורכה םיטביהה לולכמ תא ליעפתו להנתש הרבח םע תורשקתהב ולש
 זרכמ אלל רשקתהל תואירבה דרשמל הדעווה הרשיא 14.5.20-ב ,ךכיפל .תודבעמהו תוקידבה
 םע ,15.8.20 דע 14.5.20 -מ ,םישדוח השולש לש הפוקתל ןתינ רושיאה .תיטרפ ץועיי תרבח םע
 החמתמ" תיטרפה ץועייה תרבח ,הדעווה לוקוטורפ יפ לע .םוי 30 לש תפסונ הכראהל תורשפא
 םיאולימ תוריש תרגסמב ט"לשמה תוליעפב קלח וחקל" הישנאו "לועפתו ץועי ,לוהינ יתורישב

 
 .1993-ג"נשתה ,םיזרכמה תבוח קוח תונקת  42

 .)1976( 505 )1(אל ד"פ ,שמש תיב תימוקמה הצעומה 'נ ןלזוג 368/76 ץ"גב :המגודל הז ןיינעב ואר  43

 .)ד(ב1 הנקת  44

 ;)1980( 743-750 ,729 )3(דל ד"פ ,לארשי תלשממ 'נ לארשיב םינובהו םינלבקה זכרמ 840/79 ץ"גב :המגודל ואר  45
 תיירק תייריע 'נ מ"עב םוקמה ןח 1777/14 מ"ע ;)1992( 793 )2(ומ ד"פ ,ןוכישהו יוניבה רש 'נ זרופ 5023/91 ץ"גב
  .)16.6.16 ,בשחוממ רגאמב םסרופ( ונוא
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 םלוהינ םיכילהתה תרדגהל יטירק עדי ורבצ ןורחאה שדוחה ךלהמבו וארקנ וילא ריוואה ליחב
 דרשמ גיצנ ריהבה תורשקתהה תפוקתלו ףקיהל עגונב הדעווה ירבח תלאשל הנעמב ."םלועפתו

 רשאכ ,דבלב רצקה חווטל ידימ ןורתפב אלא עבק ןורתפב רבודמה ןיא" יכ הדעוול תואירבה
 האיצי םשל ]תואירבה דרשמב[ הקיטסיגולו םיסכנ שכר ףגא ךרענ ,שממ הלא םימיב ,ליבקמב
 היה רשואש תורשקתהה ףקיה ."ךוראה חווטב הנעמ קפסי רשא תורישה תקפסא רובע זרכמל
  .ח"ש ןוילימ 3.4 -כ לש ךס לע

 שומימ םרט( תיטרפה ץועייה תרבח םע תורשקתהה תפוקת םייתסהל הרומא התייה 15.8.20-ב
  :ןלהל טרופמכ המע תורשקתהה הכראוה זאמ ;)היצפואה

 ,תואירבה דרשמ לש םיזרכמה תדעו הרשיא 6.8.20 םויב :היצפואה שומימ /הנושאר הכראה
 תכראהל היצפואה שומימ תא ,14.5.2020 םויב רוטפה תדעוומ הל הנתינש תוכמסל םאתהב
-כ ךס לע היה רשואש תורשקתהה ףקיה .ףסונ שדוחב תיטרפה ץועייה תרבח םע תורשקתהה

 .16.9.20-16.8.20 ,ףסונ שדוחל התייה הרשואש תורשקתהה תפוקתו ,ח"ש ןוילימ 1.1

 תורשקתהה תא םיפסונ םייעובשב ךיראהל תואירבה דרשמ לש השקב תובקעב :היינש הכראה
 דרשמל תתל ל"כשחל הדעווה הצילמה ר"עקפל תואירבה דרשממ האלמ "לקמ תרבעה"ל דע
 ל"כשחה .ח"ש ןוילימ 0.9-כ ךס לע תורשקתה ףקיהל 10.10.2046 דע 22.9.20-מ זרכממ רוטפ
 .השקבה תא רשיא

 ץועייה תרבח יתוריש תא לבקל ךישמהל רשיא תואירבה דרשמ בשח :תישילש הכראה
 היה אל הרומאה הפוקתל .ח"ש 585,000-כ לש ךסב 25.10.20-10.10.20 הפוקתל תיטרפה
 .הרבחה לומ ןידכ םימותח שכר תנמזה וא םכסה

 ןלהל( "תרשואמ תורשקתה אלל םימולשתב לופיט" ןיינעב 47קשמו םיפסכ תונקת תארוה יכ ןיוצי
 קפסל םולשת תרבעה תוכירצמ תוביסנה םהבש םידחוימ םירקמב יכ תעבוק )ם"כת תארוה -
 יטרפ תא ריבעי בשחה ,ןידה תוארוה יפל םימותח שכר תנמזה וא/ו םכסה םייק אלש יפ לע ףא
 תיעוצקמה הדיחיה לע הנוממה תצלמה תאו םולשתה רושיא רבדב ותצלמה תאו הרקמה
 .וקלח וא ולוכ םולשתה תא רשאל יאשר רשא ,ל"כשחה ןגסל תיטנוולרה

 רושיא תלבק אלל םולשתה תא רשיא תואירבה דרשמ בשח יכ וז הכראהל עגונב הלע
 .ם"כתה יפל בייחתמכ ל"כשחה ןגס לש

 ףקיה .31.12.20 דע ,זרכממ רוטפב תפסונ הכראה ל"כשחה רשיא 25.10.20-ב :תיעיבר הכראה
 ל"כשחה לש רוטפה תדעו לוקוטורפמ .ח"ש ןוילימ 1.9-כ ךס לע היה םעפה רשואש תורשקתהה
 שכרה להנימל תואירבה דרשמ ןיב הדובעה תקולחב יוניש חכונ רשוא זרכממ רוטפה יכ הלוע
 תוקידבה ךרוצל שמשמה םיטנגאירה יאלמ לוהינל עגונה לכב )ר"הנמ - ןלהל( ט"בהשמ לש
 יונישה .תושדחה תודבעמה לש המקהה יווילב ךרוצה היה ףסונ קומינ .םוגידה תוכרע יאלמו

 דרשמ שרדנ ןכלו ,תואירבה דרשמל ט"בהשממ רבע תורשקתהה לש דבוכה זכרמש ךכל איבה
 יכ לוקוטורפב ןיוצ דוע .תודבעמל דויצה יאלמ לוהינ ךרוצל ידועיי ףוג םע רשקתהל תואירבה

 
 .זרכמ תבוחמ רוטפב ךשמהה תורשקתה תא ל"כשחה רשיא 30.9.20-ב 46

 .1.5.0.6 רפסמ  47
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 ךילה תמלשהל דע ידוקפת ףצר לע רומשל ידכ השרדנ תפסונ הפוקתל תורשקתהה תכראה
 .וילא ךרענ דרשמהש יזרכמ

 הכראוה תיטרפה ץועייה תרבח םע תואירבה דרשמ לש זרכממ רוטפב תורשקתהה תפוקת
 לש םוכסמו ,םישדוח הנומשכל רוקמב םישדוח השולש לש תורשקתהמ ,םימעפ המכ רומאכ

 תורשקתהה תרגסמ תכראהב רבודמ .ח"ש ןוילימ 7.8-כמ הלעמל לש םוכסל ,ח"ש ןוילימ 3.4
  .זרכממ רוטפב הרשואש תירוקמה תורשקתההמ הלופכמ רתוי איהש

 ךרעמ לועפתל תורישה תקפסאל זרכמה תא םסרפ תואירבה דרשמ יכ התלעה תרוקיבה
 תורשקתהה דעוממ םישדוח הנומשכ ונייהד ,2020 רבמצדב קר תומיגדהו תוקידבה
 תירוקמה תורשקתהה תרגסמב םיזרכמה תדעו ינפב זרכמ איצויש בייחתהש ףא ,תירוקמה
 ידרשמ יכ ןיוצי .זרכממ רוטפב תורשקתהל רושיא לביק וז תובייחתה ןיגבו ,2020 יאמב
 םוגידה ךרעמ תלעפהל םירחא םיזרכמ המכ 2020 תנש ךלהמב ואיצוה ןוחטיבהו תואירבה
 .םישדוח העבראמ םירצק ןמז יקרפב תוקידבהו

 תורשקתהה דעוממ םישדוח הנומשכ רובעכ תואירבה דרשמ ידי לע זרכמה םוסרפ
 .תורשקתהל תוכראה עבראל ליבוה תירוקמה

 םכסה לע תוירחא יבגל ט"בהשמ ןיבל וניב תוירחאה תקולח יכ ןייצ אוה תואירבה דרשמ תבוגתב
 רבמטפסב ,ךכ לע םידרשמה ומכיסשכ דימ .זרכמל האיציה בוכיעל םרגש המ ,העבקנ אל ץועייה

 .ןכמ רחאל םיישדוחכ םייתסה וכילהתו ,זרכמה םסרופ ,202048

 הז זרכמל האיציה ךילהתמ םיחקל קיפהל תואירבה דרשמל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 ותלעפה ךרוצל הרגש תעב  תוקידבהו תומיגדה ךרעמ לועפתל יבמופ זרכמ םוסרפ ןוחבלו

 .םוריחב

 תעצה סיסב לע תיטרפה ץועייה תרבח םע תורשקתהה
 הזוח אללו ריחמ
 תחטבהל יחרכה יאנת איה םותחו בותכ הזוח תועצמאב םיתוריש קפס םע תורשקתה תרדסה
 קפסה תוביוחמ תא חיטבמ םג הזוחה .תשרדנה תוכיאבו דעומב תורישה וא רצומה תקפסא
 שכר תנמזה איצוה תואירבה דרשמ 2.6.20-ב .םיירשפא קזנ וא לדחמ לש הרקמב ותוירחא יולימל
 .הרבחל

 ,תורשקתהה תוכראה תוברל ,תיטרפה ץועייה תרבח םע תורשקתהה יכ הלע תרוקיבב
 םאתהב הלהנתה תורשקתהה לעופב .תואירבה דרשמ ןיבל הניב הזוח םתחנש ילב ושענ
 ,איצוה תואירבה דרשמש שכרה תנמזה סיסב לעו דרשמהו םיזרכמה תדעו לש תוטלחהל
 .םכסהל ומגרות אל ולא ךא

 
 .םהיניב תוירחאה תקולחל תואירבה דרשמו ט"בהשמ ןיב הנמא המתחנ 24.9.20-ב  48
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 )שכרה תלהנמ - ןלהל( תואירבה דרשמב הקיטסיגולו םיסכנ שכר ףגא תלהנמ ירבסה יפ לע
 לש תלוכיה רסוח התייה תיטרפה ץועייה תרבח םע םכסה םתחנ אלש הביסה ,תרוקיבה תווצל
 חוטיבה תרבח תשרודש חוטיבה תושירדל םאתהב( םישרדנה חוטיבה יאנתב דומעל הרבחה
 לעו שיגה אוהש ריחמה תעצה יפ לע עצוב קפסל םולשתהש הפיסוה איה .)"לבנע" תיתלשממה
 )2(3 הנקת יפ לע התשענ תורשקתהה יכו ,רוטפה תדעו תטלחהו םיזרכמה תדעו תטלחה יפ
 .שממ לש קזנ תעינמ התילכתש ,תונקתל

 ףס תשירד איה םיקפס םע הנידמה לש תורשקתה ימכסהב העיפומה חוטיבה תשירד יכ ןיוצי
 .הזוחה לש תידוסי הרפה איה הז יאנתב הדימע-יאו ,תורשקתהה הבוגל תמאתומו תביוחמ
 קפסה תוירחא - וז תורשקתה ךרוצל דרשמה ןיכהש םיתורישה הזוח תטויטב ןיוצ םג םאתהב
 םימרוגהמ ימ לש לדחמ וא השעמ לשב םרגייש קזנל עגונה לכב "םכסהב ידוסי יאנת" איה
 העיבת לכ ןיגב דרשמה תא תופשל ותוביוחמו ,ףיקע ןפואב וא רישי ןפואב ומעטמ םילעופה
 .המיתח ללכל העיגה אל הזוחה תטויט םלואו .שגותש

 יאנתכ הרדגוה רשא ,חוטיבה תשירד לע רותיו ךות םיתוריש שכר תואירבה דרשמש ןאכמ
  .םכסהב ידוסי

 םג המ ,הרצק הפוקתל חוטיב תסילופ לבקל ישוק היה ,איהה תעב יכ דרשמה ןייצ ותבוגתב
 תורישה תלבקל ינויחהו ףוחדה ךרוצה חכונ ,םלואו הנורוקה תפגמל תעגונ תיחוטיבה תובחהש
 .חוטיבה תשירד לע לקהל םוקמ שי יכ רבס דרשמה

 לע דיפקי םיקפס םע תויורשקתהב יכ תואירבה דרשמל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 לע הדימע ךות ,םידדצה לש םהיתויוכזו םהיתובוח לכ תא ןגעיש בתכב םכסה תמיתח
 לש םהיתויוכזו םהיתובוח לכ תא ןגעיש בתכב םכסה .םישרדנה םירושיאה לכ תלבק
 בייטל רשפאיו שרדנה יחוטיבה יוסיכה תא רידסי ,םידדצה ןיב תועד יקוליח ענמי ,םידדצה
 .תורישה ןתמ תוכיא לעו תורשקתהה לוהינ לע הרקבה תא

 

 תוקידבה ךרעמ לועפתלו לוהינל ץועיי תרבח תריחב
  תודבעמהו
 ,)31.12.20( תיטרפה ץועייה תרבח םע תורשקתהה תפוקת םות תארקל ,2021 רבמצד תליחתב
 .)זרכמה - ןלהל( "הקבדהה תרשרש תעיטקל לולכמה תלעפהל" זרכמ תואירבה דרשמ םסרפ
 ,זרכמב ודדומתהש תורבח עברא ךותמ תואירבה דרשמ לש םיזרכמה תדעו הרחב 29.12.20-ב
 .49)תרחא תיטרפ ץועיי תרבח - ןלהל( םירומאה םיתורישה תלעפהל תרחא תיטרפ ץועיי תרבחב

 
 .3.5 ףיעס ,תואירבה דרשמ רובע הקבדהה תרשרש תעיטקל לולכמה תלעפהל 83/2020 רפסמ זרכמ  49
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 הניחב ;העצהה תוכיאל ןויצ ןתמו הניחב ;ףס יאנתב הדימע :םיבלש העבראמ יונב היה זרכמה
 ןויצל .ריחמהו תוכיאה לש ללקושמה ןויצה בושיחל םאתהב הכוזה תריחב ;ריחמל ןויצ ןתמו

  .40% - ריחמה ןויצלו ,יפוסה ןויצה ךותמ 60% לש לקשמ ןתינ תוכיאה

 ,המודכו ןויסינה ,ולש קתווה - עיצמה תוהזמ תבכרומ תוכיא הדימה תמא :תוכיא הדימ תמא
  .תוכיאה ןויצמ 50% לש לקשמ עבקנ םיביכרמהמ דחא לכל .ומיע ןויארמו

 ,ןויסינהמ תומשרתהלו לעופב ןויסינל םיסחייתמה םיפיעס המכ ועבקנ הז ביכרמל :עיצמה תוהז
  .יחכונה זרכמב םישרדנה םיתורישה לומ לא הז ןויסינ לש תויטנוולרל ןכו

 םאתהב ותומשרתה תא דקני דרשמהש עבקנ עיצמה םע ןויאירה ביכרמל רשאב :ןויאיר
 זרכמב שרדנה תא עיצמה תנבה ןפואמ ,עיצמה לש םדוקה ונויסינמ תומשרתה .1" :ולא םיפיעסל
 תתל ותלוכיו תונימז ,םדוק ןויסינמ תומשרתה .2 .םישרדנה דיקפתה ילעב תא דימעהל ותלוכיו

 ."םיגצומה תווצה ישנאמ דחא לכל זרכמב םישקובמה םיתורישה תא

 .העצההמ הדעווה ירבח לש תומשרתהמ ,רכינה וקלחב ,ססבתמ תוכיאה דדמש ןאכמ
 לע ססבתמ ולוכ - ןויאירה ביכרמבו ;"ןויסינהמ תומשרתה" - עיצמה תוהז ביכרמב
 .עיצמהמ תומשרתהה
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 :זרכמה תואצות 1 חולב ןלהל

 תוקידבה ךרעמ לועפתלו לוהינל ץועיי תרבח תריחבל זרכמה תואצות :1 חול
  תודבעמהו

 

 )ללוכה ןויצהמ 60%( תוכיא - הדימ תמא
 - הדימ תמא
 40% - ריחמ
 ללוכה ןויצהמ
 )ריחמה(

 ןויצ כ"הס
 ללקושמ

  ןויאיר
  )50% לקשמ(

 עיצמה תוהז
  )50% לקשמ(

 יפוס דוקינ
 הדימ תמאל
  תוכיאה

 95.57 47 48.57 הכוזה הרבחה
 תודוקנ 89.76

 ןוילימ 9.5(
 )ח"ש

93.2550 

 הרבחה
 העיגהש
 ינשה םוקמב

42.86 45 87.86 
  תודוקנ 100

 ןוילימ 8.5(
 )ח"ש

92.7151 

 ןיב שרפהה
 2 5.71 תורבחה

7.71  
  ךותמ 4.626(

 )תודוקנ 60

 תודוקנ 10.24
  ךותמ 4.096(

 )תודוקנ 40
0.54 

 .תואירבה דרשמ לש םיזרכמ תדעו יכמסמ :רוקמ

 הכוזה הרבחה .)0.54( הדוקנ יצחכב םכתסמ תורבחה יתש ינויצב רעפהש הלוע חולהמ
 עיגהש הרבחה וליאו העצהה תוכיא לש הדימה תמאב )תודוקנ 4.626 לש רעפב( הליבוה
  .ריחמה תעצה ביכרמב )תודוקנ 4.096 לש רעפב( הליבוה ינשה םוקמל

 וגרודש ריחמה תועצה ןיב רעפה םא ףסונ יתורחת ךילה םייקל ןתינ זרכמה יאנת יפ לע יכ ןיוצי
 תועצהה םא ירשפא רבדה ןכ .)10% לע רעפה דמע לעופב( 5%52 לע הלוע םינושארה תומוקמב
 יתורחת ךילה הדעווה תעדל קידצמה רעפב ,וא ההז ללקושמ ןויצ" ולביק רתוי וא םיעיצמ ינש לש
  ."ףסונ

 
50  95.57*0.6+89.76*0.4=93.25. 

51  87.86*0.6+100*0.4=92.71. 

  .זרכמה יאנתב רומאכ ,"דרפנב ביכר לכב ןהו ריחמה תעצה םוכסב ןה"  52
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 לככ רבטצמבו ,הנשל ח"ש ןוילימ ידכל הלע ריחמה תועצה ןיב רעפהש םגהש הלע
 ,ח"ש ןוילימ העבראל - תופסונ םינש שולשל תורשקתהה תכראהל היצפואה שמומתש
 תומשרתהה סיסב לע עבקנש ,תוכיאה דדמב רעפה לע הססבתה הייכזהש םגהו

 םיזרכמה תדעו ,ןויאירהו תוהזה יביכרמל רשאב הדעווה ירבח לש תיביטקייבוסה
 תיטרפ ץועיי תרבחב הרחבו ףסונ יתורחת ךילה םייקל אלש הרחב תואירבה דרשמבש
 ילעבו הכוזה הרבחה לש להנמהו םילעבהש ןיוצי .ןושארה םוקמב הגרוד התעצהש
 המיעש תיטרפה ץועייה תרבח לש ךרעמה תא ולעפת הב םיפסונ םיריכב םידיקפת
 הדימה תמאל ןתינ תועצהה לש ללקושמה ןויצהמ 60% יכו ,הז זרכמל דע דרשמה רשקתה
 תוהז ביכרבו ןויאיר ביכרב( םייביטקייבוס תומשרתה יפיעס הללכש ,העצהה תוכיא -

  .)עיצמ

 עגונה לכב הז יזרכמ ךילהמ םיחקל קיפהל תואירבה דרשמל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 .תורחתה תא ריבגהל הרטמב ,םייקמ אוהש םיזרכמב יביטקייבוסה תומשרתהה ביכרמל
 לכל רשפאיש ,תוכיאה ןויצל ילמינימ ףר עבקיי הבש הפולח ןוחבל ץלמומ וז תרגסמב
 םהבש םירקמבש ץלמומ דוע .םיעיצמ םהש ריחמה ביכרמב תורחתהל וב ודמעש םיעיצמה
 םירקמבש זרכמה יאנתב עבקנ רשאכו ,םיזרכמב םיעיצמ ינויצ ןיב תיסחי ןטק רעפ הלוע
 לולכמב תובשחתה ךות הז ךילה םויק ןחבת הדעווה ,ףסונ יתורחת ךילה םייקל ןתינ ולאכ
 לגעמ תבחרהו תורשקתהה תופיחד ,תויולעה ירעפ תוברל ,םייקתמ זרכמה ןהבש תוביסנה
  .רשקתמ דרשמה םמיעש םיקפסה

 תוחול  חכונ ,דעומה ותואב ,הטילחהש יפכ הטילחה םיזרכמה תדעו יכ דרשמה ןייצ ותבוגתב
 לעו תידוקפתה תופיצרה לע הרימש ךרוצל דרשמל ידימ הנעמ ןתמב ךרוצה ,םיפופצה םינמז

 תלבקמ םיזרכמה תדעו יכ ףיסוה אוה דוע .הקבדהה תרשרש תעיטק ךרעמב עוגפל אלש תנמ
 .הנידמה רקבמ לש בלה תמושת תיינפה תא

 לש ריהמ ןוחבאל רישכמ לש הלעפהו השיכר
 הנורוקה ףיגנ
 הקידבה ,ליעל רומאכ ,איה הנורוקה ףיגנ ןוחבאל םלועב תלבוקמה תינקתה הקידבה
 םירישכמ המכ קושב םימייק הילע ףסונ .PCR - (Polymerase Chain Reaction) תירלוקלומה
 ולאה תויגולונכטהמ תחא .תויגולונכט ןווגמ לע םיססבתמה הנורוקה ףיגנ לש ריהמ ןוחבאל
 - - POCT Point of Care Testing תרגסמב הנורוק ףיגנ לש ןגיטנא תוחכונ תקידבב שומיש השוע
 תלבק תרשפאמו ,תיאופר הדבעמ תשרוד הניא וז הקידב .םוגידה תדוקנל ךומס תוקידב עוציב
 תירלוקלומה הקידבה תטישב תוחפל תועש 4 תמועל( םוגידה רחאל העש יצחכ ,הריהמ הבושת
 - ןלהל( הריהמ הקידבל רישכמל FDA53 לש רושיא תמיוסמ הרבח הלביק 2020 יאמב .)הצופנה
 .רישכמל 54CE-ה רושיא תא םג הלביק הרבחה 2020 ילויב ;הנורוקה ףיגנ לש תואצמיהל )היפוס

 
53  Food Drug Administration - FDA, לע היצלוגרהו חוקיפה תא זכרמה יתלשממ ףוג - ינקירמאה תופורתהו ןוזמה להנימ 

 .דועו יאופר רושכמ ,תופורת ,ןוזמ ירצומ

54 CE      - Conformité Européenne דוחיאה תוארוה לש תויתוהמה תושירדב רצומה תדימע לע עיבצמ - תיפוריא המאתה 
 .הביבסה תוכיא לע הרימש וא תוחיטבו תואירב אשונב יפוריאה
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 תואירבה דרשמבש )םייאופר םירישכמו םירזיבא( ר"מא - יאופר דויצל ףגאה רשיא 5.8.20-ב
 םושיר תא ,לארשיב שומישל סנכנה יאופר רישכמ לכ רשאל ודיקפתש ,)ר"מא ףגא - ןלהל(
  .לארשי תנידמב יאופרה דויצה סקנפב רישכמה

 ואצמנ ,םינימסת ירסח םיתמואמו םינימסת ילעב םיתמואמ ברקב ץראב השענש רישכמה ףוקיתב
 :הלאה םינותנה

 

 56תוילוגס 55תושיגר 

 100% 84% םינימסת ילעב

 99.8% 62% םינימסת אלל

 .היפוס - ןגיטנא תוקידבו םירישכמ תשיכר אשונב םיגירחהו םיזרכמה תדעוול בתכמ :רוקמ

 אלל םיקדבנ תמועל םינימסת ילעב םיקדבנב רתוי ההובג רישכמה תונימא יכ םינותנהמ הלוע
 .םינימסת

 היפוס - ריהמ ןוחבאל רישכמב יאופר יוסינ
 םירזיבא ,תופורת לשמל ומכ ,םימוחת ןווגמב םייאופר םייוסינ לש בחר ןווגמ םיכרענ לארשיב
 םייוסינ רושיאב תקסוע תואירבה דרשמב םיינילק םיוסינל הקלחמה .)ר"מא( םייאופר םירישכמו
 תיבב יארחא אפור ידי לע םיכרענ םייוסינה .םהילע חוקיפבו )םיינילק םייוסינ( םדא ינבב םייאופר
 - ןלהל( 1980-א"משתה ,)םדא-ינבב םייאופר םייוסינ( םעה תואירב תונקתל םאתהב ,םילוח
 תדעו להונ - ןלהל( םדא ינבב םייאופר םייוסינ - יקניסלה תדעו תוליעפ להונו )תונקתה
 רשיא םא אלא ,םילוח תיבב םדא ןבב יאופר יוסינ השעיי אל יכ תועבוק תונקתה .57)יקניסלה
 רושיאל השקב תשגה ןפוא .58יקניסלה תרהצהב רומאל דגונמ וניא יוסינהו ,יוסינה תא להנמה
 ינבב םייאופרה םירקחמהו םייוסינה לע הרקבהו השקבה רושיא ךילה ,םדא ינבב יאופר יוסינ
 ועבקנ ימלועה תואירבה ןוגרא שביגש יקניסלה תרהצהב .יקניסלה תדעו להונב םיעבקנ םדא
 ,תולבוקמ תויעדמ הדימ תומא יפ לע םייוסינ תכירע םיבייחמ תונורקעה .םימכסומ םייתא תונורקע
 תונקתב םיטרופמ תונורקעה .םהבש תלעותה תמועל םייוסינב םיפתתשמל ןוכיסה תכרעה ךות

 
  .תולחמ יוהיזב ,רתיה ןיב ,תויאופר תוקידב תוליעיל יטסיטטס דדמ  55

 תא תולגל הדעונ תיאופר הקידב םא לשמל ;םיוסמ בצמ לש םויק תלילשב הקידבה לש תוליעיל יטסיטטס דדמ  56
 .אירב ןכא אוה םא אירבכ קדבנה יוהיזל תורבתסהה איה הקידבה תוילוגס ,הלחמ לש המויק

 .2016 תנשמ להונה תא ףילחמ .01/05/2020 -מ לחה ףקותב  57

 תיאופרה תרצעב הצמואש יפכ – םדא ינב וב םיכורכש יאופר-ויב רקחמב םיאפור תוחנמה תוצלמה( תונקתל 2 ףיעס  58
 .)1975 ,ןפי ,ויקוט ,29-ה תימלועה האופרה תרצעב הנקותו ,1964 ,דנלניפ ,יקניסלה ,18-ה תימלועה
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 לש תינפוגהו תישפנה םתומלשו םמולש תרימשל הגאדה םסיסבבו ,יקניסלה תדעו להונבו
  .59יוסינב םיפתתשמה

 הדעווה - ןלהל( דסומבש יקניסלה תדעוול יוסינה עוציב רושיאל השקב שיגמ רקוחה אפורה
 ןתניהב .רקחמב םיפתתשמה לש םהיתויוכזו םתחוור ,םתוחיטב תרימשל תיארחאה ,)תידסומה
 לע םילחה םיללכה יכ ,"רמוחו לק" לש טביהב ,שרדנ ,רוביצה תואירב לע הנגהבש תובישחה
 דסומ ילתוכ ןיב ךרענש יוסינ לע םילחה הלאל םיהז ויהי יאופר דסומ ילתוכל ץוחמ ךרענש יוסינ
 .60םייטנוולרה םימרוגה ידי לע יוסינה לע חוקיפו םיכמסומה םימרוגה רושיאל עגונה לכב ,יאופר

 ,םיריגבמ תותמ תומקר וא תושרפה ,ףוג ילזונ תחיקל ללוכה ,םדא ינבב יאופר יוסינ ,תונקתה יפל
 .61דחוימ יאופר יוסינ בשחנ ,יטנג רקחמ תרגסמב תושענה רומאכ תולועפ טעמל ,תלבוקמ ךרדב
 להנמ רושיאל םג ןכמ רחאלו תידסומה הדעווה רושיאל םישרדנ "םידחוימ םייוסינ"ש עבוק להונה
 םג הנמנ "דחוימ"כ ןתינש רושיאה תא גווסל ןתינ םהיפ לעש םיקומינהו םיאנתה ןיב .62דסומה
 .63להונב םיטרופמה םיאנתה לע הנועה יאופר דויצ לש תוליעי תקידב תירקיעה ותרטמש יוסינ

 יאופרה יוסינב םיברועמה םידיקפתה ילעב לכש תונורקע ,רתיה ןיב ,עבוק יקניסלה תדעו להונ
 לוקוטורפב רוריבב ראותמו תיעדמ ססובמ תויהל יוסינה לע :םהבו ,םהילע רומשל םיביוחמ
 רחאלו יוסינה לוקוטורפל םאתהב להנתמ רקחמהש ןכו ;רקחמב םיכילהה לכ תא טרפמה
 .64יאופרה דסומה להנממ רושיא לביקש

 - רישכמה ידי לע ףיגנה יוהיז תלוכיו ריהמ ןוחבאל רישכמה תוליעי תקידב ךרוצל :םייוסינ ינש
 ךלהמב ,תואירבה דרשמ עציב - הנורוקה ףיגנ יוהיזל םויה רתויב תלבוקמה PCR תקידב לומ
 לכמ וחקלנ ,םילוח יתבל ץוחמ וכרענש ,םייוסינה תרגסמב .םייוסינ ינש ,2020 רבמטפסו טסוגוא
 וחקלנ תומיגדה לכ .היפוסב הקידב רובע תחאו PCR תקידב רובע תחא - תומיגד יתש םגדנ
  .שוטמ תועצמאב

 ןושארה יוסינה .)םיטולייפ( םייוסינה ינש תא לעופל איצוהו ןנכת רשא םרוגה אוה תואירבה דרשמ
 ;65רישכמה לש ןאוביהו א"דמ תועצמאב תואירבה דרשמב םיריכב ידי לע לעופל אצוהו ןנכות
 הדבעמה העציב ינשה יוסינה תא .הנורוקל םימוטפמיס םהל ויהש םישנא קר ותרגסמב וקדבנ
 PCR תוקידב םג ועצוב וכלהמב .םימוטפמיס אלל םישנא םג ותרגסמב וקדבנו ,םיפיגנל תיזכרמה
 .PCR תקידב לומ "היפוס" לש ףיגנה יוהיז תלוכיו תוליעי תא ןוחבל רשפִאש רבד -

 השולשב תומיגד 357 ופסאנ ,2020 טסוגואב ,ןושארה יוסינה לש םוגידה ימי תשמח ךלהמב
 ידט ,ןולקשא( א"דמ לש "עסו קדביה" ימחתמ השישב בצוה רישכמה ינשה יוסינב .םימחתמ

 
 .האלהו 495 'מע ,"םדא ינבב םייאופר םייוסינ לע חוקיפה" קרפב ,'ב55 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ ואר  59

 ,בשחוממ רגאמב םסרופ( 47 הקספ ,תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה 'נ ןיולס 1405/14 ץ"גב :הז ןיינעל ואר ןכ  60
 תיבב אלו תיטרפ האפרמ תרגסמב םיעצובמ םייאופרה םייוסינה רשאכ םג חוקיפב ךרוצל ץ"גב סחייתה םש ,)7.8.14

 .םילוח

 .ג :םירחא םייוסינ .3 ףיעס תיעיבר תפסות  61

 .םייאופרה תודסומה ילהנמל תלצאומ םדא ינבב םייאופר םייוסינ רושיאל יללכה להנמה תוכמס ,תונקתל םאתהב  62

 .להונל ב 4.6.2 ףיעסו תונקתל תיעיברה תפסותל ב2 ףיעס :ואר  63

 .3.6-ו 3.5 םיפיעס  64

 .29.12.20-ב  65
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 וקבדנש דשח היהש םישנאל ודעונש )תיליע ר"תיבו ארב רפכ ,תורדש ,יכאלמ תיירק ,םילשוריב
 יוסינה לש םוגידה ימי תשולש ךלהמב .םינימסת ילבו םע םילוח וקדבנ םהבו ,הנורוקה ףיגנב
 .תומיגד 1,044 ופסאנ ,2020 רבמטפסב ,ינשה

 הדקפמב תוקידבה זכרמ דקפמ תושארב ןויד םייקתה ,ינשה יוסינה םייקתהש ינפל ,3.9.20-ב
 ,א"דמ ,תואירבה דרשמ יגיצנ תופתתשהב )ןולא תדקפמ( ר"עקפב הקבדהה תרשרש תעיטקל
 הנורוק תקידבל ]...[ רישכמ לש 2 'סמ יוסינל הענתה" התייה ןוידה תרטמ .דועו רישכמה ןאובי

 דרשממ םישרדנה םירושיאה ללכ תלבק רחאל קר ךרדל אצי יוסינהש םכוס ןוידב ."הריהמ
 תא החני לוקוטורפה .תואירבה דרשמב רשואיו עבקי רשא לוקוטורפ יפ לע עצבתיו ,תואירבה
 יוהיזל היפוס רישכמ ףוקיתל הדובע לוקוטורפ תואירבה דרשמ עבק םוי ותואב .עוציבה יתווצ
  .הנורוקה ףיגנ

 חוקיפה םייקתה אל ךכשמו ,תידסומה הדעווה לש רושיא לביק אל ןושארה יוסינה יכ הלע
  .רקחמב םירשואמה םיכילהה תא דעתמה לוקוטורפ ול ךרענ אלו יוסינה לע שרדנה

 תידסומ הדעו ידי לע ורשואיש רחאל קר םייוסינ תכירע לע דיפקהל תואירבה דרשמ לע
 תואירב תא חיטבהל ידכ ,רקחמב םירשואמה םיכילהה תא דעתמה לוקוטורפב ווליו

  .םיינילק םייוסינב רוביצה

  ריהמ ןוחבאל היפוס ירישכמ תשיכר
-כ( םירלוד 30 הקידבה תכרע תולעו 66)ח"ש 12,285-כ( םירלוד 3,000 איה היפוסה רישכמ תולע

 רבכ העוציבל םישורדה םירישכמהשו ח"ש 200-כ הריחמש PCR תקידב תמועל( )ח"ש 123
 תופוק לע חוקיפל ףגאה שיגה ,םייוסינה ינש ולחה םרטב דוע ,2.8.20-ב .)הדבעמב םימייק
 שכר רושיאל השקב םיגירחו םיזרכמ תדעוול תואירבה דרשמב םיפסונ תואירב יתורישו םילוחה
 6.8.20-ב .ח"ש ןוילימ 16-כ לש ללוכ םוכסב ,הקידב תוכרע 100,000-ו היפוס ירישכמ 300 לש
 לש םוכסב ,םירישכמהמ 200 קר שוכרל טלחוה רושיאה ןתמ רחאל .שכרה תא הדעווה הרשיא

 .)ח"ש ןוילימ 2.46-כ( םירלוד 600,000

 תופתתשהבו ןולא תדקפמ דקפמ תושארב ןויד םייקתה 14.9.20-ב ,םייקתמ ינשה יוסינה דועב
 תוכרעה תקולח תינכות שוביג םע ןיתמהל שיש עבקנ ובש ,םיפסונ םימרוגו תואירבה דרשמ יגיצנ

 .תואצותה תניחבו יוסינה םוכיס תמלשהל דע היפוס לש

 ףיגנב קבאמה לע הנוממה תא ןכו תואירבה דרשמ ל"כנמ תא תואירבה רש ןגס החנה 21.9.20-ב
  .םיבלש השולשב 67םינוש םיפוגב היפוסה ירישכמ לש הסירפ לע זאד הנורוקה

 םייקה בצמב םירעפ לשבש הלוע ,21.9.20 ונייהד ,םויה ותואמ ןולא תדקפמ לש םוכיסהמ ,םלואו
 ךרוצה לשב ראשה ןיב ,םירישכמה תסירפל תואירבה רש ןגס תייחנה תא םשייל רשפא היה אל
 תוכרעו םירישכמה לש יאלמה תומר תאו הלועפה ידעי תא רידגהל ןכו ,םיפסונ םייוסינ עצבל
  .הקידבה

 
 .17% לש ם"עמ תפסות ןכו ,3.5-כ לע דמעש ,2020 רבמטפסב ןיפילחה רעש יפל רמוה  66

  .דועו )רהוסה יתב תוריש( ס"בש ,)חלמה םיו תליאב תוריית ירוזא( םיקורי םייא ,םילוח תופוק ,םילוח יתב :לשמל  67
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 ומלשוהש םרט :היפוסה רישכמב שומישל תשרדנה תוכרעיהה המלשוה םרטב יכ הלע
 הסירפה לע טלחוהש םרטו תושרדנה יאלמה תומרו הלועפה ידעי ורדגוהש םרט ,םייוסינה
 םיגירחו םיזרכמ תדעוומ םילוחה תופוק לע חוקיפל ףגאה שקיב 25.9.20-ב ,המיאתמה
 ,ונמזוה םרטו םיזרכמה תדעווב ורשואש םירישכמהמ 100 דוע ןימזהל ,תואירבה דרשמבש
  .ח"ש ןוילימ 13.5-כ לש תולעב ,הקידב תוכרע 100,000 דועו

 קלח קר ,הקידב תוכרע 100,000-ו היפוס ירישכמ 200 ץראב ויה 2020 רבוטקואב ,ךכ
 הנמזה קפסל תואירבה דרשמ חלש 7.10.20-ב .יקלח היה אוה ףאו שומישב ויה םירישכמהמ
 תורשקתה ,רבכמ הז ,הרשוא ולא לע ףסונ .הקידב תוכרע 100,000 דועו םירישכמ 100 דועל
  .הקידב תוכרע 420,000 דועל

 הדבעמה תלהנמכו תודבעמה ףגא תלהנמכ תנהכמה( 68תודבעמל הצעומה ר"וי ירבסה יפ לע
 האצות םגש הזב ריכמ FDA-ה ,24.12.20-ב ,תרוקיבה תווצל )ם"במר יאופרה זכרמב תימיכויבה
 תיבויח האצותמ םג גייתסמ אוהו )PCR( תירלוקלומ הטישב תומיא תשרוד היפוס תקידבב תילילש
 עצבל תיאשר תרשואמ הדבעמ קרש רידגה FDA-ה יכ הפיסוה דוע .היפוסה רישכמב תלבקתמה
 .תישרומ תיאופר הדבעמ לש חוקיפב קר 69POCT תוקידב תא עצבל רשיא אוה יכו ,הקידבה תא
 לע ףוקית תשרוד היפוסב הקידב לכ ,2020 רבמבונמ רוביצה תואירב יתוריש שאר תייחנה יפל
  .PCR תקידב ידי

 היפוס גוסמ הריהמ הקידבל םירישכמ 300 ךותמ ,תרוקיבה םויס דעומל ןוכנ יכ אצמנ
 150-כ( וצפוה אל םתיצחמ ,ץראל ועיגהו )ח"ש ןוילימ 3.69-כ( רלוד 900,000-כב ושכרנש
 ואבוהו ושכרנש םירישכמהמ 10%-כ( םירישכמ 30-כ וצפוהש םירישכמה ןיבמ ;)םירישכמ
 דעומל ןוכנ ,םיקפסמ םהו ,"םיקורי םייא" תרגסמב רקיעב ,ףטוש ןפואב םיליעפ )ץראל
 דואמ הלודג םירישכמ תומכ השכרנש ןאכמ .םויב דבלב תוקידב 1,900-כ ,תרוקיבה םויס
 .שוכרל שי םירישכמ המכ עודי היהש ינפלו םתוליעומ החכוה םרטב דוע

 םלצא ךרענש טולייפ רחאל יכ ,2021 ץרמב ,הנידמה רקבמ דרשמל רסמ רהוסה יתב תוריש
 ריזחהל תורישה טילחה ,תוקפסמ אלה ויתואצות חכונו ,םהל הצקה תואירבה דרשמש רישכמב
 .וב שמתשהל אלו תואירבה דרשמל רישכמה תא

 חכונלו ,ושכרנש םירישכמה ללכ ךותמ היפוס ירישכמב ןטקה שומישה ףקיה חכונ
 ךרוצה תא ןחבי תואירבה דרשמש ץלמומ ,FDA-ה ןתנש רושיאהמ הלועה תוגייתסהה
  .םהלש הריכמ וא רזחה עצבל תויורשפאה תאו םירישכמה תקזחה ךשמהב

 ,שכרנש דויצה יפדוע תא רוכמל ידכ לעופ אוה םינורחאה םישדוחב יכ ןייצ דרשמה ותבוגתב
 .היפוס ירישכמ תוברל

 
 תואירבה דרשמ דבוע וא תואירבה דרשמ ל"כנמ יכ תועבוק 1977-ז"לשתה ,)תויאופר תודבעמ( םעה תואירב תונקת  68

 תודבעמ םוחתב אשונ לכב ותשקב יפל להנמל ץעייל ,ראשה ןיב ,הידיקפתש תויאופר תודבעמל הצעומ הנמי ךימסהש
 .תויאופר

69  Point of Care Testing - םוגידה תדוקנל ךומס תוקידב עוציב.  
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 ג"בתנב םיסנכנלו םיאצויל הנורוק תוקידב
 תייגוס אוה תימלוע הפגמב קבאמהמ קלחכ דדומתהל תונידמ תושרדנ םמיעש םירגתאה דחא
 רשאכ רתויב בכרומ השענ הז רגתא ."םימשה תריגס" ןיפולחל וא ,הנידמהמ האיציהו הסינכה
 הפוריא תונידמב םייקש ומכ לשמל ,הנידמל ץוחמ לאו ךותל העונת לש תובר תויורשפא שי

 ,ךכמ לידבהל .הנידמל הנידממ ישפוח רבעמ שי ןהבש ,ףתושמה יפוריאה דוחיאב תורבחה
 םיאצויהו םיסנכנה לע הטילשה תלוכיש ךכ ,ג"בתנ - ירקיע דחא הסינכ רעש שי לארשי תנידמל
 םנמוא היושע הנממו הנידמה ךותל העונת לע הטילש .70דחוימב ההובג הנידמה ירעש תא
 ךא ,הלחמה ללוחמ סוריווב תוללוחתמה תויצטומה תוברל ,הנידמל הפגמה לש הרידח םצמצל
 םימיב יכ 2021 ץרמב עבק ץ"גב .היבשות תויטרפב העיגפ לש ףירח דעצב רבודמ תאז םע
 לע הנממ תאצלו לארשיל סנכיהל תוכזה לע תולבגה תלטה תעדה לע תולעהל ןיא םנוקיתכ
 םדאה דובכ :דוסי קוחבש וז תוכזהו םנוקיתכ םימי םניא םימיה ךא .היבשותו הנידמה יחרזא
 יאכז ץראל ץוחב אצמנה ילארשי חרזא לכ"ו "לארשימ תאצל ישפוח םדא לכ" :ויפלש ,ותוריחו

 העיגפה ךא ,תורחא דוסי תויוכז לש ןתויסחיל המוד רבדה .תטלחומ הניא - "לארשיל סנכיהל
 .תיתורירש הלועפ לע רוסיאהו תויתדימה ינחבמ םללכבו ,הלבגהה תקספ ינחבמל הפופכ הב
 .הנורוקה תפגמל עגונה לכב תורחא תונידמ ןכו לארשי תא הקיסעה וז היגוס

 

 
 םירעש םלואו ,הבקעו תיברעמה הדגה ,הזע תעוצר ךרדו ;תורוחסל רקיעב - םיה ילמנ ךרד תופסונ תוסינכ לארשיל  70

 .הלבגה אלל טעמכ החיתפו הריגסל םינתינו ,םיאצויהו םיסנכנה תומכ תניחבמ םילבגומ ולא
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 םיאצוילו םיסנכנל הנורוק תקידב עוציבל תויחנה
לארשי תולובגמ  
 ןוכנ ןהמ האיצילו הסינכל עגונב םלועב תונידמ לש תושירדה תאוושה תגצומ ןלהלש חולב
 :2021 ץרמ ,תרוקיבה םויס דעומל

 הנידמל הסינכל עגונב תושירד :2 חול

 הנידמ

 גיצהל שי
 הקידב
 תילילש

 הקידבה עוציב דעומ
 הסינכה ינפל
 הנידמל

 תסינכ דעומ
 תויחנהה
 ףקותל

 דימ וא תועש 48 דע ןכ 71הינמרג
 8.11.20 הסינכה רחאל

 11.11.20 7272 דע ןכ ןווי

  72 דע 73ןכ היגוורונ

 18.1.21 7275 דע ןכ 74הינטירב

 26.1.21 76תועש 72 ןכ ב"הרא

 23.1.21 72 דע ןכ לארשי

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב תתשרמב םירתא :רוקמ

 רבמבונב ןהילא הסינכה תוינידמל עגונב תוטלחה ולביק ןוויו הינמרג יכ הלוע חולהמ
 דעומ םישרתב ןלהל .2021 ראוניל ןהיתוטלחה תא וחד ב"הראו הינטירב ומכ לארשי ,2020

 :התומתו האולחתה יאישלו םירגסל סחיב ץראל הסינכב תולבגה לע הטלחהה תלבק

 
 -מ לחה הקירפא םורדו דנלריא ןופצ ,הלודגה הינטירבמ םילייטמל הרובחת רוסיא ליטה ילרדפה תואירבה דרשמ  71

 .תוחפל 21.1.21 דעו 22.12.20

 .ןווי לובגל העגהב תיארקא הקידב עצבתת וזה הקידבה לע ףסונ  72

 .תועש 24 ךותב תוקידב רובעל ךירצ היגוורונל העגהה םע .הקידבמ םירוטפה ללכהמ םיאצוי שי  73

 סנכיהל יאשר וניא הסינכל ומדקש םימיה תרשעב תוינקירפא תונידמ המכ - ךרד רבע וא - אצמנש ימ לכ 9.1.21 זאמ  74
 .וגרחוה ןפוד יאצוי םירקמ .הינטירבל

 .הקידבה תואצות תגצה אלל הינטירבל סנכנש הרובחת ילכ לע תולעל ןתינ אל  75

 תשרדנ .28.12.20-מ לחה םייק יאנתה הינטירבמ םיעיגמה יבגל .סוטמל היילעה ינפל הקידבה תואצות תגצה תשרדנ  76
 .ב"הראל הסינכה רחאל םימי השימח דע השולש הקידב
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 הנורוק ןוחבאל הדבעמה תוקידבו תומיגדה ךרעמ

 תוטלחה ןדיצלו לארשיב הנורוקה תפגמ ךלהמב האולחתב איש תודוקנ גיצמ ןלהל םישרתה
 :לארשיל הסינכל עגונב

 עגונב תוטלחה ןדיצלו ,לארשיב הנורוקב האולחתב איש תודוקנ :17 םישרת
 לארשיל הסינכל

 

 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,תתשרמ :רוקמ
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 לע דמעו דחוימב הובג ימויה האולחתה רועיש היה 2020 רבמטפסבש הלוע םישרתהמ
 10,000-מ רתוי לש ימוי אישל העיגה האולחתהשכ ,2021 ראוניבו ,םיתמואמ 9,000-מ רתוי

 ךרד לארשיל הסינכה תא )םיגירח טעמל( תיטמרה רוגסל הטלחה הלבקתה ,םיתמואמ
 טעמל ,םירז לש ץראל הסינכ רוסיא היה זא דע ;לארשיל ירקיעה הסינכה רעש - ג"בתנ
 רוסיאה .תולבגמ תחתו תרקובמ הסינכל תויחנה וז הפוקתב ונתינ םילארשי יבגלו ,םיגירח
 4,800 -מ רתויל תימויה האולחתה העיגה זא ,16.3.21-ב רסוה םילארשיל ץראל הסינכ לע
 400 -מ רתוי טעמל האולחתה הדרי זא ,7.4.21-ב תולקה ונתינ םירז יבגל .םיתמואמ
 .םיתמואמ

 תפוקתב ג"בתנ תריגסל עגונב ולבקתהש תוטלחהה תא חתני תואירבה דרשמש ץלמומ
 תוביסנו הדימ תומא עובקל הרטמב ,הפוקת התואב האולחתה בצמ לומ לא הנורוקה
 תאז בלשל ץלמומ .הפועתה למנ ךרד ץראל הסינכ לש הלבגה תוקידצמה תוצלמומ
 תוצרפתהמ תעבונה םוריח תפוקתב הז ןפ תורידסמה תויחנה ושמשיש ידכ דרשמה ילהונב
  .הפגמ

 הנורוק תוקידב עוציבב ג"בתנבש 'ד הרבח תלוכי יוצימ
 תודבעמה לש יצראה ךרעמב הכימתכ
 הנורוק תוקידבו םוגיד עוציבל זרכמב התכזש ,'ד הרבח ןיבל ת"שר ןיב הזוח םתחנ 14.9.20 -ב
 הלביק 7.11.20-ב .ג"בתנ חטשב םיקת איהש הדבעמ תועצמאב ,ץראל םירזוחלו םיאצויל
 PCR תוקידב עוציבל תואירבה דרשממ רושיא ,77ףוקית ךילה רחאל ,'ד הרבח לש הדבעמה
-ב .78גנילופ - םוגיאה תטישב תוקידבל םג רושיאה בחרוה )7.12.20-ב( ךשמהבו ,תוליגר הנורוק

  .לועפל הדבעמה הלחה 15.11.20

 עצבל תומודא תונידממ םיבשה תא בייחל 202079 רבמצדב הנורוקה טניבק תטלחה תובקעב
 םתח 2021 ראוניב ,ךכ םשל ועבקנש תוינולמב דודיבל סנכיהל ןיפולחל וא ,הנורוק תוקידב
 9,000 עוציבל ,'ד הרבח םע ת"שר המתחש הזוחה לע ףסונ ,הזוח לע 'ד הרבח םע ט"בהשמ
  .םוגיא תטיש הניאש הליגר הטישב ,םויב ג''בתנב תומיגד

 דקפמ תדמע .'ד הרבח לועפתב קסעש ,ןולא תדקפמ דקפמ תושארב ןויד םייקתה 24.1.21-ב
 ץילמי אוה הנורוקה תוקידב עוציבל הרבחה לש המיאתמה תונכומה חכונ יכ התייה הדקפמה
 םיסנכנה לש אלש תוקידבל םג וז הרבח םע תורשקתהה תא ביחרהל לוקשל תואירבה דרשמל
  .ץראב תורחאה תודבעמב סמועה לע לקהל הרטמב ,ג"בתנב םיאצויהו

 
 ופוסב .תויעוצקמה תושירדב הדבעמה תדימע תא קדוב תואירבה דרשמב תודבעמ ףגא ובש ךילה אוה ףוקיתה ךילה  77

  .תרשואמ הדבעמה

 םישוטמהמ דחא ;ףאל ינש שוטמו עולל דחא שוטמ תועצמאב םגדיי קדבנ לכ וז הטיש יפל - )גנילופ( םישוטמ םוגיא  78
 .ודגואש םישוטמהמ דחא לכ וקדביי תיבויח םוגיאה תאצות םא .םיפסונ םישוטמ המכ הכותב תדגאמה הנחבמל סנכוי

 .דרפנב שוטמ לכ תקידבב ךרוצ ןיא תילילש םוגיאה תאצות םא

 .טניבק תטלחה הלבקתה ראונימ הלשממה תטלחה ינפל דוע  79
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 הנורוק ןוחבאל הדבעמה תוקידבו תומיגדה ךרעמ

 השולשמ הלעמל ךשמב ,25.2.21 דעו 15.11.20-מ - 'ד הדבעמ המקוה זאמ יכ הלע
 ףקיה ,םויב תוקידב 1,140-כ - הליגרה הטישב תוקידב 96,000-כ הדבעמב ועצוב ,םישדוח
 ןיוצי .םויב תוקידב 9,000 - הזוחב העבקנש תלוביקהמ )תירישעמ תוחפ( הברהב ןטק
 תלוכי שי הדבעמל ,תרוקיבה תווצל רסמ אוה התואש הדבעמה להנמ לש הכרעה יפלש
 תטישב ,םויב תוקידב 60,000-ל בורקו הליגרה הטישב םויב תוקידב 10,500-כ דע עצבל
 .80םוגיאה

 לש הדבעמל רזע ,םיישדוחכ ךרואל ךומנ ימוי ףקיהב תוקידב עוציב יכ דרשמה ןייצ ותבוגתב
 ףקיה תא לידגהל ןוכנ היה אל ,םינוכיס לוהינ תניחבמ יכו וז תוליעפב תוסנתהל 'ד הרבח
 .הפוקת התואב הדבעמה לש תוליעפה

 'ד הרבח לש הדבעמה לש היישעה תלוביק תא וצימ אל ר"עקפו תואירבה דרשמ יכ הלוע
 חכונל דחוימב טלב הז יוצימ יא .ץראה תולובג תא םיאצויהו םיסנכנה לש תוקידבל הדעונש
 130,000-כ םוי ידמ וחקלנ זא ,2021 ראוני תליחתב לשמל ,תורחאה תודבעמה לע סמועה
 תואצות תלבקב בוכיעל רומאכ םרג תודבעמה ךרעמ לע הז סמוע .ליעל ןיוצמכ ,תומיגד
  .תוקידבה

 לאיצנטופה תא ןובשחב איבהל ת"שרלו תואירבה דרשמל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
  .הדבעמ תוקידב עוציבב ג"בתנב הדבעמה לש היישעה תלוביק יוצימב םולגה

 81םיילהנמ םיניינעב םירוערעל טפשמ תיבכ ותבשב ןוילעה טפשמה תיב הרוה 24.1.21-ב יכ ןיוצי
 ןויסינל רשאב זרכמה לש ףסה יאנתב התדימע-יא חכונל זרכמב הרבחה לש התייכז לוטיב לע
 ןוחבל ת"שר לש םיזרכמה תדעו לע יכ הטלחהב עבקנ דוע .הנורוק תדבעמ תלעפהב ימדקמ
 ףצר עגפיי אלש החנמה ןורקיעל בל םישב םלואו .טפשמה תיב תעיבק חכונ התטלחה תא
 תדעו לש תרחא הטלחה תלבקל דע יכ ץ"גב עבק ג"בתנב םקוהש תוקידבה ךרעמב תורישה
  .הזוחב עבקנש יפכ תוקידבה תא עצבל 'ד הרבח לש הדבעמה ףיסות ת"שר לש םיזרכמה

 ,הסנכתה םרט ת"שר לש םיזרכמה תדעו ,2021 ראוני ,תרוקיבה םויס דעומל דע יכ הלע
  .המיע םכסהב עבקנכ תוקידבה תא עצבל הכישממ 'ד הרבחש ךכ

 2021 לירפאב המייק םיזרכמה תדעווש ,הרסמ איה תרוקיבה יאצממל 2021 ינוימ ת"שר תבוגתב
 זרכמב ינשה םוקמל העיגהש הרבחה לש התייכז רבד תא רשאל הטילחה ופוסבש ,רזוח ןויד
 .ץראל םירזוחלו םיאצויל הנורוק תוקידבו םוגיד עוציבל

 
 האולחתה תמרשכ םישמתשמ תינטרפה הקידבה תטישבו ,הכומנ האולחתה תמרשכ םישמתשמ םוגיאה תטישב  80

 .ההובג

 .)24.1.21 ,בשחוממ רגאמב םסרופ( הפועתה תודש תושר 'נ מ"עב וילבד יד היגנפ 7293/20 מ"עע  81
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 תויצטומ יוהיזל ימונג ףוצירל הדבעמ תוקידב
 ףיגנה לש

 תוארשרש לע תודיעמה תויצטומ תוהזל רשפאמ ימונג ףוציר ,הליגר PCR תקידבב ומכ אלש
 תועצמאב .הנידמה ךותב םוקמל םוקממו לארשיל ל"וחמ ףיגנה לש ותעונת יביתנ לעו הקבדה
 תוטשפתה ,ץראב םינושה םירוזאב היצטומה לש תוטשפתהה תדימ לש יופימ םיעצבמ ףוצירה
 תוקידב רקס ליבומ יטירבה תואירבה דרשמ ,ךכ .תושדח תויצטומ יוהיזו תומיוסמ תוליהקב
 דדומתהל דציכ דומללו הינטירבב ףיגנה לש תונוש תויצטומ לש תוטשפתה תוהזל ותרטמש
  .82המיע

 :ןהבש תוירקיעהו ,תויצטומ לש םינוש םיגוס לארשיבו םלועב והוז תרוקיבה םויס דעומל ןוכנ
 השק האולחתל ןוכיסה תא לידגמו ,םימדוק םינזמ רתוי 70%-50%-ב קבדמ הז ןז - תיטירבה
 וברתה תרוקיבה םויס דעומל ןוכנ - תינקירפא םורדה ;83ירוקמה ןזהמ רתוי 70%-60%-ב התומתלו

 - 1.4 יפ קבדמ הז ןז - תיאליזרבה ;הז ןזב םימילחמ תקבדהל רבגומ ןוכיס לע םלועהמ םיחווידה
 61%- 25%-ב ירוקמה ןזב ולחש םימילחמ תקבדהל םורגל לגוסמו ירוקמה ןזהמ רתוי 2.2

 ,םיניפיליפב היצטומ ,תפסונ תיטירב היצטומ :ןהבו תורקחנש תושדח תויצטומ והוז ןכ .םירקמהמ
 תורבגתהל ששחה תא הלעמ היצטומ לש יוהיזו העפוה לכ .84דועו הינרופילק ,קרוי וינב היצטומ
  .םימייקה םינוסיחה לש תודימע-יאלו תוינטרפ תויסולכוא ןוכיסל ,תוקבדיהה

 תחא ;ץראה יבחרב םינוש םירתאב רוביצה תואירבל תודבעמ שמח ליעפמ תואירבה דרשמ
 תיזכרמה הדבעמה - ןלהל( היגולוריווב החמתמה םיפיגנל תיזכרמה הדבעמה איה ןכותמ
 ףוציר עצבל תלוכי הלש ,םיפיגנל תיזכרמה הדבעמה דבלמ .1980 תנשב המקוהש 85)םיפיגנל
 בוליכיא םייאופרה םיזכרמה :תאז עצבל תולוכי רשא תודדוב תודבעמ דוע לארשיב שי ,ימונג
 הדבעמ תועצמאב תיללכ תואירב יתוריש ןכו )אפורה ףסא( רימש ,םילשוריב הסדה ,ביבא לתב
 יוהיזל םיימונגה םיפוצירה לכ תרוקיבה םויס דעומל ןוכנ .ביבא לת תטיסרבינואב תלעופה
 .םיפיגנל תיזכרמה הדבעמב קר יזוכיר ןפואב םיעצובמ הנורוקה ףיגנ לש תויצטומ

 .תומדקתמ ףוציר תולוכי תלעב - )ML( באל הגמ - תיזכרמ הדבעמ תלעופ הילגנאב יכ ןיוצי
 .השדחה תיטירבה היצטומה התהוז ימונגה ףוצירה תועצמאב

 לכש 2021 ראוניב טילחה תואירבה דרשמ ,תויצטומ תוטשפתה לע םלועב תויודעה תורבגתה םע
 תנש תליחתב .ימונג ףוציר ורבעי הקירפא םורדמו הינטירבמ םירזוחה לש תויבויחה תומיגדה

 תולעב ,םדקתמ ימונג ףוציר רישכמ םיפיגנל תיזכרמה הדבעמה רובע שכר תואירבה דרשמ 2021
 יזיפ םוקמב רסוח בקע .םויב םיפוציר 2,500-כ עצבל לגוסמ רישכמה .רלוד ןוילימ 1.2 לש
 ןוכנ .אבישב ןטרסה רקחל זכרמב בצוי שדחה רישכמה יכ טלחוה םיפיגנל תיזכרמה הדבעמב
 .ןהמ 100%-ל ימונג ףוציר עצובמו םויב תויבויח תומיגד תורשע תולבקתמ 2021 יאמל

 
82  variants-19-covid-coronavirus-new-for-testing-https://www.gov.uk/guidance/surge. 

 .לארשיב תודקוממ תויסולכוא ברקב הבורמ האולחתל המרגש היצטומ  83

 ,םיפיגנל תיזכרמה הדבעמה םע ףותישב הנורוקב הכרעמל ימואלה עדיהו עדימה זכרמ ,תימלוע תויצטומ תנומת  84
16.3.2021. 

 תולחמה תא ןכו ,םתוגהנתה ינפואו םהיתונוכת ,)םיפיגנ( םיסוריווה הנבמ תא רקוחה היגולויבורקימב ףנע :היגולוריו  85
 .םיללוחמ םהש
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 הנורוק ןוחבאל הדבעמה תוקידבו תומיגדה ךרעמ

 תווצ אוה 2020 רבמבונב ןולא תדקפמב ומקוהש םיתווצה דחא :תויצטומב לופיטל תווצ
 םיבשה ךרד ועיגה רשא תויצטומ לש הקבדהה תורשרש רחא תוקחתהל הסנמה דחוימ המישמ
 תדיחימ םילייח ללוכ מ"מצה .86)מ"מצה - ןלהל( תוריקח עוציב תועצמאב ראשה ןיב - ל"וחמ
 דרשמ לשו ןמציו ןוכמ לש םיגיצנו ר"עקפמ םיגולוימדיפא םירקוח ,8200 הדיחימ ,בושקתה
  .תואירבה

 שי יתמ :ימונגה ףוצירל ךילהתה תא רידסמה להונ שביג םרט תואירבה דרשמש הלע
 תא עצבת הדבעמ וזיא ,ןפקיה המו ףוציר רובעל תוכירצ תומיגד וליא ,הז ךילהת עצבל
 תודעוימה תומיגד רחא בוקעל דציכ ,ףוצירה עוציבל )SLA( תורישה תמר יהמ ,ףוצירה
  .דועו ימונג ףוציר תואצות לע תואירבה דרשמל חוודל שי דציכ ,87ףוצירל

 תימוקמה האולחתב םייונישל םאתהב ימניד ףוצירל תינכת עבק יכ ,ןייצ אוה דרשמה תבוגתב
 ,ומכ תועודי תויצטומ רתאל הרטמב ,ףוציר תוקידב ינפל PCR תוקידב עצבמ אוה ףסונב יכו

 רובע בושחמ תוכרעמ םדקל שרדנ ליבקמב יכ ףיסוה דרשמה .תורחאו אתלד ,אמג ,אתב ,אפלא
 םרטש ךלהמ - םיברועמה םימרוגה ןיב םינותנה תרבעהל ךילהתב ךרוצה תאו ףוצירה ךרעמ
  .םלשוה

 ךילהת תא רידסיש להונ שוביג םילשהל תואירבה דרשמל ץילממ הנידמה רקבמ דרשמ
 תא רידגי םג דרשמהש ץלמומ הז ללכב .תודבעמה תדובעב ותוא עימטהלו ימונגה ףוצירה
 ןחביו ,רוביצה תואירבל תודבעמה ראש םע תיזכרמה הדבעמה לש הדובעה בוליש ןפוא
 יכ ץלמומ דוע .ימונגה ףוצירה תבוטל הלאה תודבעמה תויתשת תמאתהב ךרוצה תא
 ןוחבא ךרוצל םלועב ןהינימל תויצטומה תוחתפתה רחא בקעמ םייקי תואירבה דרשמ
 .לארשיב תויצטומ תוחתפתה וא/ו לארשיל ןתרידח יוהיזו םדקומ

  

 
  ."הנורוקה ףיגנב הקבדהה תורשרש תעיטקל תויגולוימדיפא תוריקח" קרפב הז חודב ואר  86

 תורמשנ תונושה תודבעמל תועיגמה תומיגדה ןכש ,ימונג ףוציר ןרובע עצבל ךרוצה הלועש תונחבמ רתאל ישוק םייק  87
 .תוליעיב ןתוא רתאל רשפאמה ןומיס אלל םיררקמב
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  םוכיס
 תפגמ םע תודדומתמ טרפב תואירבה תכרעמו ללכב לארשי תנידמ 2020 ראורבפ זאמ
 הפגמה םע תודדומתהל ינויחה ,תוקידבהו תומיגדה ךרעמ לועפתבו לוהינב .הנורוקה
 ,ןוחטיב ,תואירב - תונוש תונילפיצסידמ םיפוג םיקסוע ,הקבדהה תוארשרש תעיטקלו

 לארשיב ועצוב 2021 ץרמ עצמא דעו הפגמה ץורפמ ,תואירבה דרשמ ינותנ יפל .דועו רקחמ
 תפגמ .ח"ש דראילימ 2.8-כמ הלעמל לש תכרעומ תולעב ,הנורוק תוקידב ןוילימ 14-כ
 ועייסש ולאו תואירבה תכרעמב םילעופה םיפוגה ללכ לע ךשמתמ ץחל הרצי הנורוקה
  .הל

 םינותנ רדעיה - הלאה םייוקילה ולע הדבעמה תוקידבו םוגידה יכילהת ןיינעב תרוקיבב
 ,הקידבה תואצות תלבקל דע םוגידהמ הנתמהה ינמז רבדב תואירבה דרשמב םינימא
 םרוגל םגודה םרוגהמ תומיגדה תרבעהב תולקת ,תודבעמל תומיגדה תמירז בצקב בוכיע
 הרידס הנניא ןיידעש תוליעפו םהינימל םימרוגה ןיב םואיתב תולקת ,תוקידבה תא עצבמה
 ולע ,ןכ ומכ .תוקידבה בלשל תומיגדה בלשמ עדימה תרבעהל םייטמוטוא םיקשממ לש
 םרט תואירבה דרשמ יכ אצמנ ןכו יוסינ לוהינ םעו םיתוריש קפס םע תורשקתהב םייוקיל
 .ימונגה ףוצירה ךילהת תא רידסמה להונ שביג

 ןוחבלו הז חודב ולעוהש םייוקילה ןוקיתל לועפל ר"עקפו ט"בהשמ ,תואירבה דרשמ לע
 תוקידבהו תומיגדה ךרעממ קלח הזיא ונחבי םה יכ ץלמומ הז ללכב .תוצלמהה םושיי תא
 ,ךרוצה תעשב וליעפהל היהי ןתינש ידכ ,קזחתלו רמשל ,לעפתל ךישמהל שי םקוהש
 ץלמומ .הייתש ימ לש ףקיה בחר םוהיז וא הפגמ תוצרפתה לש םירקמב - לשמל
 תוביסה לע דומעל ידכ םוגידה ימחתמב הנתמהה ינמז תא וחתני םירומאה םידרשמהש
 םמשייל היהי ןתינש ידכ םיחקל ךכמ וקיפי יכו ,זרכמב ועבקנש תושירדב הדימע-יאל
 )היצלוגר( הרדסא ומילשי ר"עקפו תואירבה דרשמ יכ ץלמומ דוע .םימוד םירחא םירקמב
 תא חיטבמה ןונגנמ תרדסהו תוקידבהו םוגידה יכילהת לע הרקבו בקעמ יכילהת לש
 תכרעממ עדימה לש תיטמוטוא הרבעהל םיקשממ לש חותיפ םג הז ללכבו ,םתופיצר
 םילולעה םיידיתע םיעוריאל םג רמשיתש ינויח וזכ תכרעמ .תוקידבה תכרעמל םוגידה
  .ררועתהל

 
 


