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 תורשרש תעיטקל תויגולוימדיפא תוריקח
 הנורוקה ףיגנב הקבדהה

 

 רשא םדאל תוכימסב וחכנש םישנא רתאל הפגמ לש הרקמב הדעונ 1תיגולוימדיפא הריקח
 ךישמהל ךכבו ונממ קבדיהל םילולע ויה ןכלו ,)2תמואמ וא הלוח( הלחמב קבדנש ימכ ההוז
 תנומת שבגל עייסמ תויגולוימדיפאה תוריקחה לש רבטצמה רצותה .הקבדה תורשרש רצייל
 ינויח הז עדימ .תוצרפתהה ידקומו התוטשפתהו הרוזיפ ןפוא ,האולחתה ףקיה לש בצמ
 ,תויגולוימדיפאה תוריקחה ךרעמ .הפגמה רוגימל תוינידמ תעיבק ךרוצל תוטלחהה ילבקמל
 שמשמ ,תואירבה דרשמ לש תויזוחמה תואירבה תוכשלב הרגש תעב םג הנשה לכב לעופה
 תעיטקבו התוטשפתהב קבאמב יזכרמ ביכרמ הפגמ תויוצרפתה לש םוריח תותיעב
 תפגמ ץורפל םינושארה םישדוחב .הטילש ללכמ תואצוי ןהש ינפל הקבדהה תורשרש
 תויגולוימדיפאה תוריקחה ךרעמ תא תואירבה דרשמ להינ - 2020 ילוי דע ץרמ - הנורוקה
 םיקה ,הפגמה תוטשפתה םע ,2020 טסוגואב .תויזוחמה תואירבה תוכשל תועצמאב רקיעב
 דרשמ ,ןוחטיבה תכרעממ םיפסונ םיפוג ףותישב ,)ר"עקפ - ןלהל( ל"הצ לש ףרועה דוקיפ
 עייסל הדיקפתש )ןולא תדקפמ( הדקפמ ,תוימוקמה תויושרהו ךוניחה דרשמ ,תואירבה
 םינמזה תוחול רוציקל לועפל רתיה ןיבו ,הקבדהה תורשרש תעיטקב תואירבה דרשמל
 עגמב ותיא ואב םהש ימ רותיא תבוטל ,םיתמואמל תויגולוימדיפאה תוריקחה ךילהתב
 .דודיב תייחנה ןתמו )םיעגמה(

  

 
 .הייסולכואה תמרב תולחמה רקחב קסועה היגולויבבו האופרב ףנע - (Epidemiology)  היגולוימדיפא  1

 חתיפש ימ ועמשמ הלוח .הנורוקה ףיגנ ונניינעלו ,הפגמה ללוחמ ףיגנה לש אשנכ ןחבואש םדא ועמשמ תמואמ  2
  .םיתמואמל םג שמשת "הלוח" הלימה וז תרוקיבב .הלחמ ינימסת
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 הנורוקה ףיגנב הקבדהה תורשרש תעיטקל תויגולוימדיפא תוריקח
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 תרוקיבה תולועפ

 ךרעמ אשונב ךשמה תרוקיב הנידמה רקבמ דרשמ עציב 2021 ראורבפ דע 2020 רבמבונמ
 תוריקחה ךרעמ תלעפה וקדבנ תרוקיבה תרגסמב .תויגולוימדיפאה תוריקחה
 תוליעומהו תוליעיה ;תוריקחה לוהינל תובשחוממה תוכרעמב שומישהו תויגולוימדיפאה
 םילאשתמה תבצמו ;כ"בשה לש עויסה תולועפ תמועל תוברל ,תוריקחה ךרעמ לש
 דרשמב התשענ תרוקיבה .2021 לירפא דע ונכדוע םימיוסמ םינותנ .םייגולוימדיפאה
 ןוטלשה זכרמב ,ךוניחה דרשמב ושענ תומלשה .ר"עקפבש ןולא תדקפמבו תואירבה
 רקבמ םסרפש םייניב חודל ךשמה אוה הז תרוקיב חוד .תוימוקמ תויושר המכבו ימוקמה
 ףיגנב הקבדהה תורשרש תעיטקל תויגולוימדיפא תוריקח" אשונב 2020 רבוטקואב הנידמה
 ."2021 תנשב םסרופיש דחוימ חודל םייניב יאצממ - הנורוקה

 

 

 

 הפוקתב - הריקחה תחיתפ דעו הקידב לש תיבויח האצות תלבקמ ןמזה קרפ
 דעו תיבויח הקידב תאצות תלבקמ ןמזה קרפ היה 2021 לירפא דע 2020 רבמבונמש
 ,2021 ראורבפ דעש הפוקתל עגונב .תועש 12-ל 5 ןיב )יעובש עצוממ( הריקחה תחיתפל
 .םייתעש - דעומ ותוא דע עבקנש דעיהמ הגירחב רבודמ

 אל שומישל ימצע רוקחתל ןווקמה ספוטה תסנכה - ימצע רוקחתל ןווקמה ספוטה
  .החלצ

 םישדחה םיתמואמה רפסמ דוע לכ - םיתמואמה ללכ ןיבמ ומלשוהש תוריקחה רועיש
 תמר רשאכ םלואו .95%-מ דרי אל ומלשוהש תוריקחה רועיש ,3,000-כמ רתוי היה אל םויב
 לחה ומלשוהש תוריקחה רועיש ,םויב םישדחה םיתמואמה 3,000 ףר תא הרבע האולחתה
 הדיריה םע ןכמ רחאל .89%-ל דרי 2021 ראוניב האולחתה לש אישה תפוקתבו ,תדרל
 .ומלשוהש תוריקחה רועיש הלע םג האולחתב

 ןולא תדקפמ הביצהש דעיה - תויגולוימדיפאה תוריקחב רותיאל םיעגמה רפסמ
 תוחפל היה 2021 ראורבפ דע ףקת היהשו תוריקחב רתאל שיש םיעגמה רפסמ יבגל
-כב ,2020 רבוטקואב תוריקחהמ 5%-כב דעיב דמע תוריקחה ךרעמ .םיעגמ הרשע

 םיעגמ השישל דעיה תדרוה רחאל 2021 ראוני ףוסב .8%-כבו רבמצד תיצחמב 20%
 70%-כ לש חותינל םיסחייתמ םינותנה( הז דעיב ןולא תדקפמ הדמע ,2021 ראורבפמ
 .3)ועצובש תוריקחהמ

 
 ןבאב אלו XRM תכרעמב תורמשנו תולהונמ ,דמעמה ירסחו םיינוחטבה םיפוגב םיתמואמ לש תוברל ,תוריקחה רתי  3

 .דוסי

 תרוקיבה ןמ הלועה בצמה תנומת
 



 
 

 
 

 

 

|   6   |      

 

 הנורוקה ףיגנב הקבדהה תורשרש תעיטקל תויגולוימדיפא תוריקח

 רבמבונ תליחתמ - תויגולוימדיפאה תוריקחב )הקבדה( הפישחה תורוקמ יוהיז
 רוקמ יוהיזל ןולא תדקפמ העבקש דעיה גשוה אל 2021 ראוני תיצחמ דעו 2020

 תורוקמ והוז - גשוה טעמכ דעיה תומייוסמ תופוקתב םלואו .תוריקחהמ 50% - הפישחה
 .תוריקחהמ 48%-47%-ב הפישחה

 הפוקתב - תויגולוימדיפאה תוריקחב הלוחה לש הייהשה תומוקמ רותיא
 היה והיז תוריקחה יכרעמש הייהשה תומוקמ רפסמ 2021 ראוני דע 2020 רבטפסמש
 העבקש דעיה תא הגישה אל ןולא תדקפמש הלוע ןאכמו ,תומוקמ 3.6-כל 0.5-כ ןיב
 .הייהש תומוקמ העברא - רותיאל 2021 ראוני דע

 הלועפ ופתיש אל םיתמואמ 4,500-כ - תוריקחה םע םיתמואמה לש הלועפה ףותיש
 םיתמואמ 4,500-כ – םיעגמ הרשע תוחפל רתאל שרדנש ךכב בשחתהב .הריקחה םע
 ךכבו ,הקבדהל םיירשפא םיעגמ יפלא תורשע דע יפלא רצייל הרואכל םילולע ויה ולא
 םיחמומה טניבק תצלמהב ןד אל תואירבה דרשמ .האולחתה רועיש תא לידגהל
 תיגולוימדיפא הריקח ויבגל תישענש יממ שורדל םישרדנה םירקמב לוקשל ימואלה
 אל עדימ תריסמ לש תועמשמה תא ול ריהבהלו רסמש עדימה תונוכנ לע ריהצהל
 אל אליממ .הבורקה ותביבס ברקב האולחתה לע ךכל שיש העפשהה תאו קיודמ
 הרטשמל ריבעה תואירבה דרשמ ,לעופב .הצלמהה תא ץמאל םא הטלחה הלבקתה
 .הריקח ךרוצל ,הלועפ ףותיש-יא לש דבלב דחא הרקמ

 תוריקחב םיבורק םיעגמכ ולעש השק וא ינוניב בצמב וזפשואש םיתמואמה רועיש
 היילע ללככ הלח הקדבנש הפוקתב - הז בצמב םיתמואמה ללכמ ,ותמואש ינפל
 םיבורק םיעגמכ ןכל םדוק ולע רשא השק וא ינוניב בצמב וזפשואש םילוחה רועישב
 היה אישה ;2021 ץרמב 19%-כל 2020 רבמטפסב 8%-כמ - תויגולוימדיפאה תוריקחב
 ראוני ףוס דע 30%( ןולא תדקפמ העבקש דעיה םלואו .28% - 2021 ראורבפ ףוסב

 .גשוה אל )ראורבפ תליחתמ 33% וא 2021

 ץורפמ - ךוניחהו תואירבה ידרשמ ןיב האולחתה ינותנ לע ינויח עדימ תרבעה
 לש עדימל תנווקמ השיג תואירבה דרשמל התייה אל 2021 ץרמ תיצחמ דעו הפגמה
 ךרוצה ויה ךכל תוירקיעה תוביסה .הארוה יתווצו םידימלת תאולחת לע ךוניחה דרשמ
 .הארוהה יתווצו םידימלתה תויטרפ לע ןגהל ןכו עדימה תחטבא יטביה תא רידסהל
 ,יכוניחה דסומב תויוצרפתה לש ןותנ עגר לכב ריהמ יוהיז תואירבה דרשממ ענמ רבדה
 .תוכומס תויושרב וא תושר התואב תודסומ המכב

 תצפהל עגונב תוינידמ עבק אל תואירבה דרשמ - תוריקחה ירצות לש רוביצל םוסרפ
 תוצרפתה יעוריא לש תויגולוימדיפא תוריקח( םייגולוימדיפא םיריקחת תואצות
-ב .ןולא תדקפמב קר וצפוה םיריקחתה תואצות לעופבו ,רוביצה ללכל )םייתועמשמ

 תא עדייל תואירבה דרשמל ימואלה םיחמומה טניבק הנושארל ץילמה 25.11.20
 אל םירצותה 2021 ראורבפל ןוכנ ךא ,ולאכ תוריקח ירצות לע ףטוש ןפואב רוביצה
 .רוביצל וצפוה

 םישנא לש הברק רותיא רשפאמה( "ןגמה" ןומושיי - "ןגמה" ןומושייב שומיש
 וב שומישה תדימו ,ונממ הפוצמה לע הנע אל )םתקבדהל םורגל הלולעה םיתמואמל
 .תונקתה 976,238 - הטעומ התייה
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-מ דרי םיעגמ ללכ ורתוא אל ןהבש תוריקחה רועיש - םיעגמ ןהב ורתוא אלש תוריקח
 ףוס דע ךרעל הז רועישב ראשנו 2020 רבמבונ ףוסב 1%-כל 2020 רבמטפס תיצחמב 11%

 לע עיבצמ רבדה .)ועצובש תוריקחהמ 70%-כ לש חותינל םיסחייתמ םינותנה( 2021 לירפא
 .םיעגמ רתאל תלוכיב רופיש

 דחוימ המישמ תווצ תמקה בויחל וניוצי - הקבדה ידקומ רותיאל תיגולונכט תלוכי חותיפ
 דרשמ םישועש שומישהו תויגולוימדיפא תוריקחמ הלועה עדימה חותינל )תויוצרפתה מ"מצ(
 תונושה תוכרעמהמ ףסאנש עדימה זוכיר ךרוצל םייגולונכט םילכב ןולא תדקפמו תואירבה
  .הקבדהה תרשרש תעיטקל ךילהתה לש רופישו לועיי ךרוצל תאז לכ - םיתמואמה יעגמ לע

 עגונב םינותנה - )יעובש עצוממ( םילאשתמה לש תויגולוימדיפאה תוריקחה רפסמ
 םילאשתמה ינותנמ םיבוט תואירבה דרשמ ילאשתמ ועציבש ימויה תוריקחה רפסמל
 ימויה תוריקחה רפסמב לודיג לח 2021 ראוני עצמא דעו 2020 רבמצד תליחתמ .םירחאה
 4-ל 1.8-מ :ימויה םיתמואמה רפסמב היילעל ליבקמב תאז ,תוריקחה יכרעמ לכב עצוממה
 עצוממב תוריקח 6.4-ל 2.3-מו תוימוקמה תויושרה ילאשתמ ועציבש עצוממב תוריקח
 םויב תוריקח 1.8-מ היילע הלח ,ל"הצ ילאשתמל רשא .תואירבה דרשמ ילאשתמ ועציבש
 האולחתהש רחאל .2021 ראוני תיצחמב םויב תוריקח 4.6-ל 2020 רבמצד ףוסב עצוממב
 דרשמה ילאשתמ ועציבש ימויה תוריקחה רפסמ דרי ,2021 ראוני תיצחמב אישל העיגה
  .ל"הצו

 

 תיחכונה תעב תויגולוימדיפאה תוריקחה ךרעמ תא רמשל לעפי תואירבה דרשמ יכ ץלמומ
  .הפגמ תוצרפתה תעב וליעפהל ןתינ היהיש ידכ ,דיתעב םגו

 :ןלהלדכ תואירבה דרשמלו )ןולא תדקפמ( ףרועה דוקיפל ץלמומ

o ידכ ,הקבדהלו הפישחל םיירשפאה תורוקמה רחא תוקחתהל ורשפאיש םילכ ןוחבל 
 ,םיידועיי םייגולונכט םילכב שומיש לוקשל ןתינ הז ללכב .עבקנש דעיה תא גישהל
 .תישונאה הריקחה תולוכי לולכש לע ףסונ ,יטפשמה ןפהמ תוברל ,םתניחב רחאל
 אלא ,רוביצה תואירב לע הרימשו הקבדהה תורשרש תריצע םשל קר אל ינויח רבדה
 ,קשמב םינושה םיפנעה תלעפה ךשמהל עגונב תוטלחה תלבקו םיחקל תקפה םשל םג
    .תוליפתו תונותח לשמל ,םיסוניכו םיעוריא םויקו ,רשוכ ירדחו ךוניחה תכרעמ לשמל

o תטשופמו ההובג האולחתה רשאכ תוריקחה לש תוליעומהו תוליעיה תלבגמ חכונ, 
 ןיבמ םישדחה םיתמואמה רפסמ יבגל ףרה תא תולעהל ורשפאיש םילכ ןוחבל ץלמומ
 .תיתוכיאו הריהמ הריקח םהל עצבל ןתינש םיתמואמה ללכ

o לועפלו ימצע רוקחתל ןווקמה ספוטב ליעי שומיש וענמש םימסחה תניחב םילשהל 
 דוע .םכח ןופלטב ןומושיי תועצמאב תוברל ,שומישל חונו לק היהי ספוטהש ךכל

 תרוקיבה תוצלמה ירקיע
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 יבגל ויתודמע תא חתנלו ןווקמה ספוטב שמתשהל רוביצה דודיעל םיכרד ןוחבל ץלמומ
 האולחתה תמר ןהבש תופוקתב דוחייב עייסל יושע רבדה .וב שומישה ץורמתל םיכרד
   .הריקחה תחיתפל דע ןמזה קרפ ךראתהל לולע ןהבשו ההובג

o דדמב תויגולוימדיפאה תוריקחה ךרעמ לש הדימעה תדימ ךמס לע םיחקל קיפהל 
 ויפ לעש עדימ תקפהל סיסב ושמשיש הגשהל םינתינה םידעי שוביג ךרוצל ,תוליעומה
 םידעצ ןוחבל ןכו ,דחא דצמ תופגמ תוצרפתהל תועגונה תוידיתע תוטלחה ולבקתי

   .ינש דצמ תוריקחה ךרעמ תוליעומ תרבגהל

o תכרעמ וא( 4דוסי ןבא תכרעמ לש התוניקתו התונימז ךשמה תא חיטבהל ידכ 
 ךרעמ תלעפה ךשמה ךרוצל ןה ,הרגש תותיעב ןה ,)חתופת םא תרחא תבשחוממ
 ץלמומ ,ץרפתהל תולולעש תופגמ לש תוריקח םשל דיתעל ןהו הנורוקה יבגל תוריקחה
 תותיעבש םרוגה תוהז תא עובקל ןכו ,דוסי ןבאב רמשל שיש םיביכרמה תא עובקל
 תוכרעמ םע םיקשממ תוברל ,תושדח תולוכי הב חתפי ףאו תכרעמה תא קזחתי הרגש
 ןוכדעו הכימת תיתשת םקות תכרעמה דצל יכ חיטבי ןכו ,תורחא תויתלשממ עדימ
 .דיתעב התמאתהו התונימז תא רשפאתש

o חותינל םאתהב םוריח תעלו הרגש תעל םיכרעמה לש ףקיההו הנבמה תא עובקל 
 ,ינתוכיאה טביהב ןהו ינתומכה טביהב ןה ,תויגולוימדיפאה תוריקחה יכרעמ יעוציב
 .תוביסנבו םייונישב בשחתהב

 וניא תמואמ םהבש םירקמב טוקנל ןתינ היהיש םידעצ ןחבי תואירבה דרשמש ץלמומ
 טניבק תצלמה תא ןחביש עצומ הז ללכבו ,תויגולוימדיפא תוריקחב הלועפ ףתשמ
 .הז ןיינעב ימואלה םיחמומה

 תוריקחב הלועפ ףותישל עגונב הפיכאה תוינידמ תייגוסב ןודי הנורוקה טניבק יכ ץלמומ
  .וז תוינידמל םאתהב לועפל הרטשמהו תואירבה דרשמ תא החניו תויגולוימדיפא

 םיתמואמהו םיעגמה רפסמל עגונב תוקופתה תא וחתני כ"בשהו תואירבה דרשמש ץלמומ
 ואיבי םהש ץלמומ ראשה ןיב .כ"בשה לש עויסה תולועפבו תוישונאה תוריקחב ולעש
 ךותמו ,כ"בשה ינוכיאו תוישונאה תוריקחה יגשיה לע האולחתה תומר תעפשה תא ןובשחב
  .תמואמ הלוח םע םיעגמה רותיאל הטיש לכ לש המורתה לאיצנטופ לע ודמלי ךכ

  

 
 רבחתהל הדעונ תכרעמה .)תשר תוריש(  WEB SERVICE תססובמה תואירבה דרשמ חתיפש תכרעמ - "דוסי ןבא"  4

 .םיתוריש הלא תוכרעממ לבקלו הנכות תוכרעמל
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 .הנידמה רקבמ דרשמ דוביעב ,ןולא תדקפמו תואירבה דרשמ ינותנ יפ לע
 
 

 ,2021 לירפא דע 2020 רבמבונמ ועצובש תוריקחה רפסמ
 ר"עקפ ,תואירבה דרשמ( תוריקחה יכרעמ ןיב הקולחב
 )תוימוקמה תויושרהו
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 םוכיס
 תעיטקבו התוטשפתה תריצעב ,הפגמ תעינמב יזכרמ ביכרמ אוה תויגולוימדיפא תוריקח ךרעמ
 תוריקחה ךרעמ תוליעומ תא רפשל ידכ .הטילש ללכמ תואצוי ןהש ינפל הקבדהה תורשרש
 בושח ,ויהי םא םיידיתע םיכרצל ןהו תמייק ןיידעש הנורוקה תפגמל הנעמ ןתמ ךרוצל ןה ימואלה
 ןכו ,ותוירחא םוחתב דחא לכ ולעפי םימרוגה רתיו ר"עקפב ןולא תדקפמ ,תואירבה דרשמש
.הז חודב וניוצש םייוקילה ןוקיתל ,ףתושמב




