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17 September 2020 

 תויוכזב עוגפל ילבמ        פ"שת לולאב ח"כ

 

 :דובכל

  לארשי תלשממ שאר

 והינתנ ןימינב רמ

  תואירבה רש

 ןייטשלדא ילוי רמ

 הלשממל יטפשמה ץעויה

 טילבלדנמ יחיבא ד"וע

   

 תואירבה דרשמ ל"כנמ

 יול יזח 'פורפ

 לארשיב הנורוקה ףיגנב קבאמה לע הנוממה

  וזמג ינור 'פורפ

 תואירבה דרשמ ש"מעוי

 ץרווש ירוא ד"וע

 
 

 

 הנורוקה ףיגנ( םעה תואירב וצ העשה תארוהב העבקנש תוכסמ תייטע תבוח לוטיב :ןודנה

 2020-ף"שתה ,)העש תארוה( )תונוש תוארוהו תיב דודיב( )שדחה
 

 

 ,.נ.ג.א

 :ןמקלדכ ןודנבש ןיינעב םכילא תונפל ידי ואלימ ,ןוחמש ןרומ .בגו ןמגרא תנע .בג ,ייתושרמ

 

 המדקה

 

 ירטשמ תולהנתהב תובר תורומת וללוחתה הב הנשכ תורודל רכזית ,םניינמל 2020 ,ונניינמל 5,780 וז הנש .1

 תודדומתהה תא םינושה תונוטלשה םילהנמ ובש ןפואבו ,ןהיחרזא יפלכ סחיב םלועה יבחרב תובר תונידמ

 .רוביצה םולשל הנכס הרואכל םיווהמה םימויאו תואירב ירבשמ םע

 

 :ןלהל( ימלועה תואירבה ןוגרא תזרכה תובקעבו ,רוביצה םולשב העיגפל םיירשפאה םיקזנהמ ששחה בקע .2

WHO(, תימלוע הפיגמ לש בצמ לע 11-03-2020 ךיראתב )ףיגנ תוטשפתהל סחיב ,)'הימדנפ' :ןלהל SARS-CoV-

 רוציקב וא ,'Coronavirus disease 2019' ,'2019 הנורוק ףיגנ' תלחמ - תיתמישנ הלחמל םורגל יושעה , 2

'COVID-19' )תטאה וא תעינמל םתנבהל םאתהב לועפל םלועב תולשממ ולחה ,)'הנורוקה תלחמ' :ןלהל 

 תוצלמה תא הטעומ וא הבר הדימב תוצמאמ ןהש ךות ,ןהיתונידמ ךותב דרפנב תחא לכ הנורוקה תוטשפתה

WHO, הנורוקה םע תודדומתהל םינפ תוינידמ תרגסמב ןתנידמב םושייל. 
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 יאצויו םיפירח םידעצ תלחה לש השיג הרחבנ ,יברעמה םלועה תונידמ בורמ הנושו גירח ןפואב ,לארשיב .3

 תלטה ךות ןוציק ידעצ תלחהב שומיש תושעל רחבנו ,תויטרקומד רטשמ תוטישב גוהנהמ םתוגירחב ןפוד

 100 לש סוידרל םיחרזא תעונת תלבגה ,רוביצה לע םירגס תלטה הז ללכבו ,הייסולכואה לע תושקונ תולבגמ

 ,רוביצה לע תפרוג תוכסמ תייטע תבוח ,יתרבח קוחיר תבוח ,םהירוגמ םוקממ םירטמ 500 לש כ"חאו םירטמ

 םיחרזא בויח ,םיחרזאה לש ירלולס ןוכיאו בקעמ ,םיירוביצ תומוקמב תולהקתההו העונתה בחרמ םוצמצ

 הדובע תומוקמב תוליעפ לש הריצע ףאו תוליעפ םוצמצ ,ךוניחה תכרעמב תולבגהו םישוביש ,דודיבל הסינכב

 יוכידו תיביסרגא הפיכא ,הדחפה יעצמאב שומיש ךות תאז לכ .תופסונ תורומח תולבגה דועו ,םיקסעו

  .הרואכל םתואירבו םתבוט תרימש םשב לכהו ,םיחרזאה

 

 העבקש תוברה העשה תוארוהמ תחאב העובקה תוכסמ תייטע תבוח לוטיבב תדקמתמה ,הנידמל וז הינפ .4

 םידמועה ,לארשי יחרזא ,םישנא ינוילימ םשב ףירח המשא בתכ תניחבב איה ,תפלוחה הנשב הנידמה

 לע ורחבנש םיפירחה םידעצהו תולבגמה לטנ תחת םיקנאנו םיסרוקהו ,ליעל תורכזומה ייתושרמ ירוחאמ

  .וזה תעב םושייל הלשממה ידי

 

 תפרוגה הבוחה תלטהב םיכורכה םיברה םיקזנהו ,תוליעיה ,תוריבסה רסוח לכ יניעל רכינ רשאכ תאז לכ

 הקיספה ,דוסיה יקוחל הריתסבו ,הסג לגרב תוידוסי םדא תויוכז לש הסימר ךות השענ לכהש דועו .וזה

 עוגפל ןתינ םהב םירידנה ןוציקה ירקמב םישרדנה םירימחמה םיאנתל הריתסבו ,הלא םיאשונב הכלההו

 .תונגומה תוידוסיה תויוכזב

 

 ,תוכסמה תייטע תבוח תא רתלאל לטבלו וזה הלוספה התולהנתהמ לודחל הנידמהמ תשקבמה ,וז היינפ

 תרוקיב ליעפהל טפשמה תיבמ דעס שקבלו תואכרעל תונפל ייתושרמ וצלאיי םרטב הרהזא תניחבב איה

 .ןידכ אלש תועגפנה רתויב תויסיסבה דוסיה תויוכזו קוחה תורפה דגנכ תיטופיש

 

 םירושקה םייתואירב-םייתדבועהו ,םייתקוחה ,םייטפשמה םיטביהה םיקרפ ישארב הנידמל םיגצומ וז הינפב .5

 הנידמה לע .תאזה הבוחה םויק ךשמהבש תויתדימהו תוריבסה רסוח תא םישיחממה ,תוכסמה תייטע תבוחב

 םייקל ,היתוטלחה תא ןוחבל .תעל תעמ ןכ תושעלו בושלו ,דעומ דועבמ הזה רשקהב שדוחמ ןויד םייקל היה

 תלטה לש רוביצה לע תוכלשהל סחייתהל .םירבטצמה םיקזנה לומ הרואכל תולעותה לש הדידמו הכרעה

 ,םילדבהבו ,תורחא תונידמב השענל סחיב האוושה עצבלו .ךוראה חווטב ןהו רצקה חווטב ןה תאזה הבוחה

 .הנורוקהמ השקה האולחתה וא התומתה יפקיהב תורושקה תואצותב ,םימייק ולא רשאב
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 תילכתה תגשהל האיבמ הניא תפרוגה תוכסמה תייטע תבוחש ךכמ םלעתהל ןתינ אלשמו ,ןכ התשע אלשמ

 תעכ הנידמה לע ,ירשפאה ינעגופ תוחפה יעצמאב שומישה תבוח תא תמאות הניאש יאדוובו ,היוארה

 ךילהה םויקב ךרוצה תא ונלוכל ךוסחת ךכב .תוכסמה תייטע תבוח תא רתלאל רומאכ לטבלו דבכתהל

 ףאש אלא ,תוכסמ תייטע תבוח ןיאש קר אל ןהב םלועה תונידמ תיברמל ףרטצהל לכות לארשיו ,יטפשמה

 .האוושהל ןתינה רטמרפ לכב רתוי בוט אוה ןבצמו ,ללכב טעמכ וא ללכ ןהב שומיש השענ אל

 

 

 םייטפשמ םיטביה
 

 ןהבו תויסיסב םדא תויוכזב תעגופ ,םייביסרגא הפיכא יעצמאב הוולמה ,תפרוג תוכסמ תייטע תבוח תלטה .6

 תדמוע הניאו ,םיפסונ םיקוחב ןה ,ילארשיה טפשמב הרוכב דמעמ ילעב םיקוחב ןה תונגועמה דוסי תויוכז

 יאנתב תדמוע הניא ףא וז העיגפ .ונתטישב ועבקנש תויוארה תויטפשמה תומרונבו ,תונורקעב ,םיללכב

 םייתקוח םיטביהב ןה בטיה רכינ התוריבס רסוח .םישרדנה םיפסונ ןחבמ יאנתב םג ומכ ,הלבגהה תקספ

 .םייכרעה םיטביהב ןהו

 

 העיגפל האיבמ ףאו ,רומאכ ןידכ אלש דוסיה תויוכזב תורישי תועיגפל האיבמ תוכסמ תייטעל הבוחה תלחה .7

 רישי ןפואב ןה ,יואר אל ןפואב תועגפנה תויוכזה ןיבמ .תופסונ תונגומ תויוכזב ףיקע ןפואב םג ןידכ אלש

 ,יקנ ריוא םושנל תוכזה ,תואירבלו םייחל תוכזה ,ופוג לע םדאה תוכז רתיה ןיב תונמנ ,ףיקע ןפואב ןהו

 ,ךוניחל תוכזה ,קוסיעה שפוח ,תוריחל תוכזה ,דובכל תוכזה ,ישיאה בחרמל תוכזה ,הימונוטואל תוכזה

 .היואר הביבסל תוכזה

 

 יקוח םינמנ ועגפנש תורחא תופסונ תויוכזו ליעל תורומאה תויוכזה תא םינגעמה םינידהו םיקוחה ןיבמ .8

 דומילב םיקסועה םיקוח ,לפוטמו הלוח תויוכזב םיקסועה םיקוח ,הימונוטואל תוכזב םיקסועה םיקוח ,דוסי

 .היואר הביבסל תוכזב םיקסועה םיקוח .יקנ ריוא םושנל תוכזב םיקסועה םיקוח ,הבוח

 

 הניאש וא ,סג ןפואב הרפמ תוכסמה תייטע תבוח תלטהש תויטפשמה תומרונהו תונורקעה ,םיללכה ןיבמ .9

 ,הלבגהה תקספ תא ןאכ ןייצנ ,עוושמ תוריבסו תויתדימ רסוחב הקול וא ,םישרדנה םיאנתב תדמוע

 תיתשת לע תילהנמ הטלחה ססבל הבוחה ,תופיקשה תבוח ,בלה םת ןורקע ,ןוצרה לש הימונוטואה

 תויוכזב העיגפ לשב תושרדנה תורימחמה הדימה תומאמו םייריפמאו םייעדמ םינותנמ תומלעתה ,תיתדבוע

 .חרזאו םדא
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 םייתואירב-םייתדבוע םיטביה
10.  

 לארשי ןיב תוקבדהה תומכב האוושה

 )09-2020( הפוריאב תונידמל

 - הפוריאב תונידמ ןתואל לארשי ןיב האוושה  

 )09-2020( תוכסמ תייטע םיבייחמה םיקוח

        

 תוכסמ תבוח      

 תומוקמו תויונחב

 םירחא םירוגס

 תוכסמ תייטע תבוח

 ץוחב

 ןכ ןכ לארשי   16,658 םיבשות 1,000,000-ל םירקמ לארשי

 אל אל קרמנד   3,374 םיבשות 1,000,000-ל םירקמ קרמנד

 אל אל היגברונ   2,225 םיבשות 1,000,000-ל םירקמ היגברונ

 אל אל הינוטסא   2,001 םיבשות 1,000,000-ל םירקמ הינוטסא

 אל אל דנלוה   4,726 םיבשות 1,000,000-ל םירקמ דנלוה

 אל אל הידווש   8,555 םיבשות 1,000,000-ל םירקמ הידווש

 אל אל הייווטל   778 םיבשות 1,000,000-ל םירקמ היבטל

 אל אל דנלסיא   6,327 םיבשות 1,000,000-ל םירקמ דנלסיא

 אל גארפב קר ,ןכ היכ'צ   3,304 םיבשות 1,000,000-ל םירקמ היכ'צ

 אל אל ץיווש   5,389 םיבשות 1,000,000-ל םירקמ ץיווש

 אל ןכ היטאורק   2,429 םיבשות 1,000,000-ל םירקמ היטאורק

 אל אל דנלניפ   1,544 םיבשות 1,000,000-ל םירקמ דנלניפ

        

https://rebrand.ly/aw5h0s0 

 

 לבגומ שומיש השענש וא ,תיללכה הייסולכואב ללכב תוכסמב שומיש ןיא ליעל תורכזומה תונידמה לכב

 .תירוביצה הרובחתב קרו ךא דואמ

 

 ךא ,)ןוכיס תוצובקב םישנא ברל( ירטנולוו ןפואב תוכסמ םיטוע םיטעמ קר הלא תונידמב יכ שיגדהל שי

  .רוביצב תוכסמ םע םישנא טעמכ םיאור אל ליעל הפוריא תונידמ לכב

 

 ,תוכסמב שומישה ןיינעב לארשיב תטקננש וזל הכופה טעמכ איהש תוינידמב דציכ רורבב ןיחבהל ןתינ

  .רתוי תובוט תיתועמשמ תואצותה
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 בורק הזה יעצמאב תוטקונ ןניא תובר תונידמ רשאכ תוכסמב ףרוג שומישב תלעות ססבל ןתינ אל ךכיפל

 .לארשי לש הזמ הברהב בוטו ביצי ןבצמו הנש יצחל

 

 :הנורוקה טניבק ירבחו ץראב תכרעמה ישאר לש תויואטבתה ןלהל .11

 

 טניבק' שאר ,תוינורכ תולחמ לש העינמו רקחמל ימלועה תואירבה ןוגרא לש ףתוש - רצילב ןר 'פורפ .א

  :'הנורוקה

 

 תלעות םוש ןיא בוחרב םיבבותסמש םישנאל :הרורב תיעוצקמ הרימא אקווד שי תוכסמה אשונב"

 איהש וזיאב תרזוע תרחא הכסמ וא תיגרוריכ הכסמ תייטעש וישכע דע ושענש םירקחמה לכב תחכומ

  .הקבדה עונמל הרוצ

 

 תנכסמ וליפא םינפה לע וזכ הכסמ תקזחהש םירמואה שי :הזמ רתוי וליפא ,ןוכנ אל הז ,ץוחנ אל הז

 תחלצ ומכ הז לע בושחת םצעב הז ,םינפה לע הכסמ קיזחמ ,אצמנ התא ?בצמה המש םושמ ,ךתוא

  .ךל תבשויש הבוטר ירטפ

 

 ןכלו .ריבס אל הז - םינפל ךל הדומצ איהו ,התוא םהזמ התאו ,הכסמב עגונ ןמזה לכ התא :הרגדמ וז

 ולאה תוכסמה תא ,ליעומ אל הז ,תומרות אל ןה ,תוכסמ ושבלת לא" :איה בוחרב םישנאל הרימאה

 ".םייאופר םיתווצל רומשל ךירצ

https://rebrand.ly/1pqq77k 

 

 

 ,רוביצה תואירבב תיחמומ האפור ,רלקאס ש"ע האופרל רפסה תיבב האופרל רוספורפ - יקצדס לגיס .ב

 הדיקפת תרגסמב ,תואירבה דרשמב רוביצה תואירב יתוריש שארכ הנהיכ 2020 ילוי דע 2019 ראורבפמ

 :לארשיב הנורוקה ףיגנ תוצרפתה םע תודדומתהה יליבוממ התיה 2020 תנשב הז

 

 בוט עצמ תויהל ךופהל תולוכי הלאה תוכסמה .תוכסמ םע תכלל רוביצל ללכב םיצילממ אל ונחנא"

 ,קוחירה הז תושעל ךירצש המ ,תונוכנ אל ןה ,תומח ןה ,תובטרנ םה .םהב לודגלו ךישמהל םיסוריול

 ".יאופר תווצ ישנאל ודעונ תוכסמה .הכסמ ךירצ אל התא זאו קוחירה

https://rebrand.ly/lkl8emm 
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 ןוגרא לש להנמה דעוול רחבנ 2017 תנשב ,תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה - וטורג רמתיא 'פורפה .ג

 :ימלועה תואירבה

 

 ואוב .קיזהל וליפא לוכי הז םימיוסמ םירקמב ,תוכסמב שמתשהל םיכירצ אל בוחרב םישנא" :שיגדמ

 "ןתוא םיכירצ תמאבש םישנאל תוכסמה תא ריאשנ

https://rebrand.ly/t5en1fo 

 

 

 :לארשיב הנורוקה ףיגנב קבאמה לע הנוממ ,בוליכיא םילוחה תיב להנמ - וזמג ינור 'פורפ .ד

 

 "ריוואהמ הנהייו הכסמה תא דירויש ,קראפב דבל אצמנש ימ"

https://rebrand.ly/4277sxa 

 

 

 דרשמ ל"כנמכ שמישו ,בוליכיא יאופרה זכרמה להנמכ שמישש ,ילארשי אפור אוה - שברב יבג 'פורפ .ה

 :הנורוקה טניבקב רבח ,תואירבה

 

 לש ךוניחהמ קלח אוה חותפ חטשב הכסמ לש אשונה ...יטירק אל הז חותפ חטשבש העדב ןכ םג ינא"

 "...הכסמ םש ינא תיבהמ אצוי ינאש עגרבש ,רוביצה

https://rebrand.ly/wu2vi12 

 

 

 ןב תטיסרבינואב רוביצה תואירבל רפסה תיב שאר ,רוביצה תואירבב החמומ - 'ץיבודיוד בדנ 'פורפ .ו

 :הנורוקה טניבקב רבח ,ןוירוג

 

  ,םיחותפ םיחטשב תוכסמל הצלמהה תנעשנ המ לע רורב אל ןכ ומכ ,תיתייעב תוסנקה תוינידמב יונישה"
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 בורל אוה אשונב ונרעצל ןוידהו בכרומ תוכסמב שומישה אשונ ,קחרמ לע םידיפקמ םישנא ובש םוקמ

 ןוכיס םהב שיש םיאנתב םיאצמנש םישנא לעו יאופר תווצ לע לוכ םדוק ןגהל ודעונ תוכסמה .ידממ דח

 לולע הכסמב ןוכנ אל שומישש רוכזל םיבייח .םיבר םישנא םיפלחתמ הבש תונחב םידבוע ומכ ,רתוי בר

 ".יזיפ קוחירו הנייגיה יללכ לע הרימשל ףילחת הווהמ אל איה ,ןכ ומכ .תוקבדיהל םורגל

https://rebrand.ly/9lzwy13 

 

 

 :הנורוקה טניבקב רבח תיאופרה תורדתסהב רוביצה תואירב יאפור דוגיא דעו ר"וי - ןיול יגח ר"ד .ז

 

 ןכו תויאדכה יבגל תיעדמ תואדו יא תמייקש רחאמ ירוביצה בחרמב תוכיסמ בייחל םאה לוקשל שי"

 ."תלעותמ קזנ רתוי םורגל לולע הכיסמב ןוכנ אל שומיש ,תילאיצנטופה תלעותה דצבש

https://rebrand.ly/0mtalnl 

 

 :תיאופר הקיטנגבו תימינפ האופרב החמומ - ןמדירפ ןתיא 'פורפ .ח

 

 ןוגראב ללוכ לאשתש ימ לכ תא לאשת ,תורזוע ןניא תוכסמה ,תורזוע תוכסמה יתמ ןיבהל ךירצ"

 ינאו ,רשאכ תורזוע ןה .חותפה ללחב תורזוע ןניא תוכסמה ,תואירבה דרשמב םגו ,ימלועה תואירבה

 טסקטנוק םושב לבא ,תורזוע ןה הזה טסקטנוקב .יזיפ קוחיר לע רומשל תורשפא ןיא רשאכ  ,טטצמ

 אל ונחנא ?)רוביצה( "םימשא םתא"ו ,תוכסמה ,רוביצה לע לכה תא ליפהלו ,תורזוע ןניא ןה רחא

 "!םימשא

https://rebrand.ly/zzt1wjx 

 

 :תוכסמב שומיש יבגל םירקחמ תונקסמ לש תיתיצמת הריקס .12

 

 ןניא תויגרוריכ תוכסמ' ,םילוח יתב ילתוכל ץוחמ יכ הריהצה םיעדמל תינקירמאה תימואלה הימדקאה .א

 לש הרוש .'תוימוהיז המישנ יכרד תולחמ ינפמ ןהב םישמתשמה תנגה ךרוצל תוחכומ ןניאו תודעוימ

 .תיב יאנתב תעפשב הקבדהה תעינמל תויגרוריכ תוכסמ לש תוליעיה רסוח תא התארה םירקחמ

 ךותמ ,תופיגמ ןמזב תוכסמב שמתשהל םיאירב םישנאל הצילממ אל רוביצה תואירבל תידנקה תונכוסה

 .הלא םיבצמב תוליעי התארה אל הכסמהש ךכב הרכה
Neilson S. The surgical mask is a bad fit for risk reduction. CMAJ. 2016;188(8):606-7  
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 תיגרוריכ הכסמ ,ויקוטב םייאופר םיתווצ ברקב יצחו םיישדוחכ ךשמב תיארקא הטישב להנתהש רקחמב .ב

 .תוננטצה תולחמ תעינמב הליעי אלכ התלגתה
Jacobs JL et al. Use of Surgical Face Masks to Reduce the Incidence of the Common Cold Among Health Care  

Workers in Japan: A Randomized Controlled Trial. Am J Infect Control. ;37(5):417-9 

 

 

 אוהשכ תעפש הלוח לש ותחפשמ ינב תקבדה לע העיפשמ הכסמה םאה קדבנ יתפרצ יארקא רקחמב .ג

 .וקבדנש החפשמה ינב רפסמ לע העיפשה אל הכסמה יכ אצמנ .ןמזה לכ התוא 'הטוע'
Canini L et al. Surgical Mask to Prevent Influenza Transmission in Households: A Cluster Randomized Trial.  

PLoS One. ;5(11):e13998 

 

 

 יתמישנ דוקפתל יחרכה יאנת הניה הפישנהו המישנה ךלהמב הערפה אלל תישפוח ריווא תמירז יכ אצמנ .ד

 יגולותפ םא ןיב ,המישנה רוזחמ ךלהמב תישפוחה ריוואה תמירזל הערפה תווהל לוכיש בצמ לכ .ןיקת

 ילכו בלה תכרעמ לע יגולויזיפ סמועלו רבגומ יתמישנ ץמאמ םע רורווא-תתל םורגל לגוסמ ,ואל וא

 .יגולוכיספ חתמל םג םורגל לגוסמ הזכ בצמ .הרוטרפמטה תוסיו תכרעמ לעו םדה
Alghadir A, Aly F, Zafar H. Effect of face veil on ventilator function among Saudi adult females. 

4- Pak J Med Sci. 28:71 

 

 

 תיחפהל אלו הקבדהל ןוכיסה תא ריבגהל לולע הכסמב ןוכנ אל שומיש יכ חוודמ ימלועה תואירבה ןוגרא .ה

 .ותוא
WHO. Advice on the use of masks 1 in the community setting in Influenza A (H1N1) outbreaks 

  

 

 תויארב ךמתנ וניא םיאירב םישנא ידי לע תוכסמב בחרנה שומישה' יכ עבוק םג ימלועה תואירבה ןוגרא .ו

 .'םייטירק םינוכיסו תואדוו-יאב הוולמו תויעדמ
WHO. Advice on the use of masks in the context of COVID-19 
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 בצקב ,קפודב היילעל הליבוה העש ךשמב הכילה ידכ ךות הכסמ תייטע  CDC- ה י"ע ךרענש רקחמב .ז

 .םדב ינצמח-ודה ןמחפה תומרב היילעלו המישנה
Kim JH et al. Pulmonary and Heart Rate Responses to Wearing N95 Filtering Facepiece Respirators. Am J Infect  

Control. ;41(1):24-7 

 
 

 םוכיס
 

 תופסונ תוטלחה טעמ אלל המודב ,תוכסמה ןיינעב התולהנתהב לארשי תלשממ תטלחה ,ליעל רומאה חכונל .13

 רשאכ תובייחתמה תורכומה תומרונבו תויקוחה תושירדב תדמוע הניא ,הנורוקה תלחמב לופיטב תורושקה

 .היחרזא לש תויתוהמ הכ דוסי תויוכזב עוגפל התוכמסב שומיש השוע ןכא וז תינוטלש עורז

 

 הב תושעל שיו ללכו ללכ תטלחומ הניא הלשממה תוכמס ,תעצבתמ ןכא וזכ העיגפש םירידנה םירקמב

 לכ .תירשפא תינעגופ תוחפ הפולח אצמנב ןיא רשאכ קרו ךאו ,רתי תוריהז לע הדפקה ךות ,לכשומ שומיש

 .התוינידמ לש רידת תשדוחמ הניחב ךות תאז

 

 הנידמה יכ רורב ןפואב רכינ ,ליעל האבוה הנממ אמגודש ,םלועה תונידמ בורל לארשי ןיב האוושההל םאתהב .14

 תונידמ בורב ירהש ,שרדנה לע הלוע הניאש הדימב איה דוסיה תויוכזב העיגפהש תוארהל הלוכי הניא

 ףאב תוכסמ תוטעל רוביצה תא תובייחמ ןניאש תונידמו ,ףרוג ןפואב תוכסמב שומישמ םיענמנ םלועה

 תעל תרדגומה( לארשי לשמ תובוט רועיש ןיאל תואצות תוגישמ ,תירוביצה הרובחתב שומישב קר וא ,םוקמ

  .)'המודא' הנידמכ התע

 

 תעמ תוינידמה תניחב אלל ,תופיקשב תישענ הניא הכ דע הז ןיינעב תולהנתהה לכש ,אלא דבלב וז אלו

 ןויסיח ליטהל לארשי תלשממ הרחב תאז תחת .היתואצותלו תורחא תונידמב תוינידמל האוושה אללו ,תעל

 .הלש תוטלחהה תלבק ךרדבו הנורוקב לופיטה ןיינעב םינוידה לע

 

 יחרזא לע תוכסמה תייטע תבוח תלטה יכ חיכוהלו תיטופישה תרוקיבה ינפב דומעל הלשממה לכות אלשמ

 .הילאמ תוכסמה תייטע תבוח תולטב תבייחתמש ירה ,ירשפאה ינעגופ תוחפה יעצמאה ןכא איה לארשי
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 ףרוג ןפואב תוכסמ תייטע תבוח לארשיב רוביצה לע תופכל הלשממה תטלחה ,הזה רשקהב עודיש טעמהמ

 םוחתמ םיגיצנ אלל ,תואירבה דרשמב םייטנוולרה םימרוגה תוצלמהל דוגינב הלבקתה ,12-04-2020-המ לחה

 תא תססבמה תיעוצקמ תעד תווח המסרופ אל םלועמו ,הטלחהה תלבק תעב םינוידב היגולוימדיפאה

 .הטלחהה

 

 ,היחרזא לע םידקת רסח יוסינ לארשי תנידמב הז ןיינעב השענ תאזה תעבש עודיבו ,ליעל רומאה לכ חכונל .15

 הניאש תוכסמה תייטע תבוח תא לטבל תונמדזה הנידמל תאזב תנתינ ,בצמה תא רימחמ ףא רבועש םוי לכו

 .וז הינפ תלבקמ םוי 14 לש ריבס ןמז קרפ ךות ,הקיזמ ףא םיתיעלו ,הליעי הניא ,תירסומ הניא ,תיקוח

 

 ינוילימ לש םהיתויוכזו ,ןהיתויוכז תא תוצמל ידכש ירה ,ליעל תוטרופמה ייתושרמ תושירדל הנעת אלו לככ .16

 .צ"גבכ ותבשב ןוילעה טפשמה תיבל הז ןיינעב רותעל ייתושרמ לע היהי ,םיפסונ לארשי תנידמ יחרזא

 

 .תורומש ןהיתויוכז לכו ,ייתושרמ לש ןהיתויוכזב עוגפל ידכב וב רומאה יאב וא הז יבתכמב רומאב ןיא .17

 

 

 ,בר דובכב

      
 ד״וע ,לגרוט רימת

 

 

 

 

 

 

 

 

 :קתעה

 הנורוקה טניבק ירבח -  הנידמה תוטילקרפ ,הקיקחו ץועיי תקלחמ ,יאמולש ירוא ד"וע -

 םי"צגבה תקלחמ ,הנידמה תוטילקרפ - הנורוקה תדעו ר"וי ,ןוטיב-אשאש תעפי כ"ח -

 


