
 

 

 הנורוקב הכרעמל ימואלה עדיהו עדימה זכרמ
 183 רפסמ ךמסמ

 

 א"פשת ירשתב ז"י | 05.10.2020 ינש םוי
 

 ,הימדקאהמ םיחמומב רזענו ן״מא יניצקמ בכרומ ףוגה  .תואירבה דרשמ תחת לעופה הטילשה זכרממ קלח םויכ וניהו ,ן״מא ידי לע םקוהש ףוג אוה עדיהו עדימה זכרמ
 תואירבה דרשמ רתאב עדימה זכרמ יכמסמל רושיק   .ףיגנה דגנ הכרעמב יטנבלר עדי תוטלחהה ילבקמ ינפב איבהל ידכ ,דועו םיגולוימדיפא ,םיאפור

 היילע תרכינ הנורחאה הפוקתב םידליב האולחתה תומגמ חותינמ

 שי ;ךוניחה תכרעמ תחיתפ םע המצעוה רשא ,רעונ ינבב רקיעב

 תוכרעיה ךות םידומילל תגרודמ הרזחה שאר דבוכב ןוחבל

 הפיקמ הרבסהו המיאתמ

 םירבדה ירקיע

 ךוניחה תודסוממ תיצחמ תחיתפ םע הלחה רשא ,ךוניחה תכרעמב השדחה םידומילה תנש .1

 רבמטפסל 1-ב םידימלת ןוילימ ינש תעגה םע היה האיששו ,)טסוגואב 21( לולאב 'א-ב םיידרחה

 הנורוקה תפגמ תוטשפתהב יתועמשמ זרז הארנה לככ התוויה ,ץראה יבחרב רפסה יתבל

  .ץראב

 קוחיר לע תיקלח הדפקה ,תוכשוממ תויצקארטניא יוביר( םייתרבחה םינייפאמה ןיב בולישה .2

 םילעמ )לבגומ רורווא ,תופיפצ( ךוניחה תודסומב םירוגסה םיללחה ינייפאמ ןיבל )יתרבח

 תכרעמ יאליגב - 1האולחתה תוטשפתהו תוקבדהל הרופ רכ וויה ולא יכ ששחה תא

 .הייסולכואה ללכבו ךוניחה

 )םיפסונ םייתרבחו םייגולוימדיפא םינייפאמ בולישבו( םינושה הקבדהה ירועיש לש הניחבב .3

 רקיע רשאכ ,םינושה םירזגמב תונושה ליגה תוצובקב האולחתה תומר ןיב תונוש הלוע

 היילעה רקיע הלח םהב םיאליגה יכ אצמנ  .רעונה ינב ברקב שחרתה יתועמשמה קוניזה

 ברקב 12-17-ו יברעה רזגמב 12-17 ,יללכה רזגמב 15-17 םניה הנחבנש הפוקתב האולחתב

  .ידרחה רזגמב םינבה

 )האולחתה ינותנב( יוטיב ידיל אובת האולחת לע םיוסמ עוריא לש העפשה לכ יכ ,רכזוי .4

 תעבונ רבמטפס תליחתב התפצנש היילעה ןכלו ,עוריאה ירחא םייעובש דע עובשכ

 ךוניחה תכרעמ תחיתפמ האצותכ היילעה וליאו ,טסוגוא ףוס-תיצחמב ושחרתה רשא םיעוריאמ

 .רבמטפס תיצחמ תארקל קר התפצנ

 תובקעב הלח רבמטפס שדוח תליחתב רעונה ינב ברקב האולחתב התפצנ רשא היילעה יכ ןכתיי .5

 תובקעב ןכו )רעונה יאליגב רקיעב( טסוגוא שדוח ףוסב ומייקתהש םיבר םייתרבח םישגפמ

 
 לש םקלחש םיארמ םיינכדע םירקחמ" – )טסוגואב 8( 168 רפסמ ךמסמ ואר ,םידליה יאליגב האולחת לע הבחרהל 1
 ."ךוניח תורגסמ תחיתפ לע הטלחה תעב תוסחייתה םיכירצמ םיאצממה ;ליג יולת וניה הנורוקה ףיגנ תצפהב םידלי
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 תאש רתיב המצעוה ךא – לודגה שפוחה תא תונייפאמה תונוש תויוליעפו תויתחפשמ תושפוח

 .םינושה ךוניחה תודסומ תחיתפ םע

 תופסונ תונידמב התפצנ םידומילה תנש לש האלמ החיתפל ךומסב האולחתב הציפק .6

 תא ריזחהל ורחב תובר תונידמ .)2ןוויו ,דרפס ,הינטירב ,היגלב ,דנלוה :תאז ללכב( םלועב תובר

  .רגסמ תיתגרדה האיצי תינכותב םימדקתמ םיבלשב קר םיילטנורפה םידומילה

 םידליה יובירו ,םילארשיה דומילה תודסומב תופיפצה ,תובר תויברעמ תונידמל דוגינב .7

 היילע אלל ףא ,רפסה יתב ירעש תחיתפ לש המישמה תא םיכפוה תעצוממ החפשמב

  .רתויב תבכרומל ,האולחתב תיתועמשמ

 המיצעמ ,תוידוסי לעה תורגסמב רקיעב ,ךוניחה תכרעמ תחיתפ יכ ,ונתנבהל ,תודיעמ תוביסנה .8

  .הייסולכואה ללכב ךשמהבו – םידליו רעונ ינב ברקב האולחתה תוטשפתה תא

 תיצחמכ יכ הדבועה ןכו ,ךוניחה תכרעמ יאליגב הובגה תויבויחה תוקידבה רועיש יכ ,שגדוי .9

 ריבס ןכ לעו ולא םיאליג לש "הטקש האולחת" לע םיעיבצמ ,םינימסת ירסח םניה םידליהמ

 ףא האלמה בצמה תנומתו – םייקלח וז הייסולכואל סחיב האולחתה ינותנש חינהל

  .רתוי הרומח

 הפוקתב ליגה תובכש ללכב האולחתב היילעה דצב יכ ןייצל יואר ,הנותחתה הרושב .10

 שי ןכלו ,הריעצה הייסולכואב תונושה ליגה תובכש ןיב תונוש תמייק הנורחאה

 םינוש תונורתפ תמאתה ,ירק – תחא השקמכ אלו תילאיצנרפיד הרוצב ןהילא סחייתהל

 ,םייתרבח ,םייגולוימדיפא( םיפסונ םינייפאמלו האולחתה ירועישל םאתהב תונוש ליג תובכשל

 .)דועו םיילכלכ

 הליחת :גרודמ ןפואב תוליעפל רפסה יתב תא ריזחהל ,ונתנבהל ןוכנ םינותנה חותינמ ,ןכ לע .11

 טעמ יכה תומרות ולא ןכש ,)'ג-'א תותיכו םינג ,םינוטועפ( תוריעצה ליגה תובכש ברקב

 םתוהשו ,תיכוניח תרגסמ רדעיהמ רתויב השקה הרוצב תועגפנ - תאז דצלו ,תיללכה האולחתל

 לע הדפקה ךות עצבל שי תורגסמל הרזחה תא .הלכלכב רתויב השקה הרוצב תעגופ תיבב

 ןמז תפוקת רחאל קר ,ךשמהב .םייזיפה םימחתמהו תורגסמה ללכ תדרפהו תולוספק

 תמגמ ןתניהבו ףוסבל קרו ,'ו-'ד תותיכ תרזחה תא לוקשל ןתינ ,תועפשהה חותינל תקפסמ

 ןפואב םייניבה תוביטח ידימלת תרזחה תא ןוחבל ,הנידמב הכומנו הביצי האולחת

 .רקובמו יתגרדה
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 םיעפשומ םיריעצ םידליש איה םירזגמה ללכב המצע לע הרזחש המגמה יכ שיגדהל שי .12

 הקבדהה תמגמ הלדג םג ךכ ליגה הלועש לככ וליאו ,ךוניחה תורגסמ תחיתפמ תוחפ

 .םידומילה תחיתפמ האצותכ

  םתרזח תא בטיה לוקשל שי ,ונתייארב ,ןוכיתה יאליג תאולחת יבגל םיגיאדמה םינותנה רואל .13

 םינווקמ םידומילל תונכומו תוכרעיה אדוול שיו ,הבורקה הפוקתב םיילטנורפ םידומילל

 .)םישדוח ףא ןכתייו םיכורא תועובש( ךשוממ ןמז קרפל דבלב

 תנומת תא ןיבהל ורשפאי חטש ירקס עוציבו תועצובמה תוקידבה רפסמ תלדגה ,ונתכרעהל .14

 רועיש רחא בוקעל שי ולא םירקמב .האולחתב הילע ןהב תנמתסמש תויושרב בצמה

 תרזחה תארקל ךומנ םישדח םיתמואמ רפסמב הדימע אדוולו תויבויחה תוקידבה

  .םילוחה תומכ לע הרקב רשפאל ידכ תוליעפל תורגסמה

 תוארשרש תעיטקו םוגיד תוינידמ םייקל ץלמומ ,ךוניחה תכרעמ חתפית ןכ רשאכ ,ןכ ומכ .15

 ללכ לש םוגיד ,םייכוניחה םיתווצה לש יתע םוגיד - ךוניחה תורגסמ ךותב "הביחרמ"

 םינימסת ירסח תוברל ךוניחה תורגסמ ךותב ולגתיש )םידימלתו תווצ( םילוח לש םהיעגמ

 ,דועו תאז  .)3אשונב )CDC( ןתעינמו תולחמ תרקבל ינקירמאה זכרמה תצלמהל םאתהב(

 ויהיש םירעב )ליגה תובכש לכב( ךוניחה תכרעמ תא ללכ חותפל אלש ןוחבל ץלמומ

 הבחרה( ןודנב CDC-ה תוצלמהל םאתהב ,הטלחהה תלבק דעומ תארקל תומודא

 .4)ןלהל

 םג תיתועמשמ היילע הלח יכ אצמנו תופסונ ליג תוצובקל םג האוושה הכרענ יכ ןיוצי םויסל .16

 הייסולכואה לש תוינגורטהה לשב .)18-23( ךוניחה תכרעממ קלח םניאש םיריעצ ברקב

 הדובע תרגש ,רטסמס תושפוח ,אבצ( דאמ תונוש תורגסמ ןווגמב הסורפ התויהו ,ולא םיאליגב

 רבודמ יכ רוכזל שי ,תאז דצל .הב התארנש הילעל הביסה יבגל תונקסמ קיסהל השק – )תובישיו

 וז הייסולכוא .תורגסמ ןיבש םייניב תפוקתב םיאצמנש םיריעצמ הבורב תבכרומש הצובקב

 יכ שגדוי .האולחתב היילעל םיאיבמש ולא םהש ןכתייו ,הרגשב םג םיבר םיעגמ םייקל הברמ

 המודב םלומל םג ןכ לעו םיבר תובישי ינב םינמנ וז ליג תצובק לע ,ידרחה רזגמב

 .ןתלעפה ךשמה תא שאר דבוכב ןוחבל שי םינוכיתל

 

 
3 https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6937e3.htm?s_cid=mm6937e3_w 
4 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/indicators.html#thresholds 
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 תולועפ םייקל ץילמנ ,15-23 ןיב תאש רתיבו 12-23 יאליג ןיב םיריעצ ברקב היילעה רואל .17

 תוקבדיהב םינומטה םינוכיסה תרהבהל ולא ליג תוצובקב תודקוממו תופיקמ הרבסה

 .ןוכיסה תוצובקל ותצפה תאש רתיבו ףיגנב
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 :ץראב האולחתה ינותנ חותינ

 :תורגסמל הרזחהמ ועפשוהש םיאליגה .1

 תומגמה תא דדובל תנמ לע( הייסולכואב ליגה תצובק לדוגל סחיב האולחתה רועיש תניחבב .א

 הייסולכואב ליגה תצובק לדוגל סחיב תוקידבה רועיש דצל )דרפנב ליגה תוצובקמ תחא לכב

 תומכב היילעמ תועבונה תומגמב ןיחבהל היהי ןתינ םיפרגה ינש ןיב האוושהבש ךכ(

 רועישב תטלוב היילע הלח )15-17( ןוכיתה יאליג ברקב יכ הלוע )תוקידבה

 םשל .תלטובמ אל ךא רתוי הנטק היילע )12-14( םייניבה תביטח יאליגבו ,האולחתה

 היילעב ןיחבהל ןתינ םש ,21-23-ו 18-20 ינב םיריעצה תצובקב םג היילעה הקדבנ האוושה

 תורגסמ ןיב םניה הז ליג ינבמ קלחש ךכ ידי לע תרבסומ תויהל הלוכי הקלחב רשא המוד

 זאמ תובר האולחת תויוצרפתה תורכומ ןהב תובישי ינב םנשי וז הצובקב ידרחה רזגמבו

 .םידומילל הרזחה

 רפסמב היילעה י"ע קר האוגה האולחתה תא ריבסהל ןתינ אל ,רעונה ינב ברקב .ב

 םיאליגה לש תוקידבה רועישב היילעל המוד התייה היילעה ,ןוכיתה יאליגב :תוקידבה

 תביטח יאליגב ;תיתועמשמ הרוצב הכומנ םירגובה םיאליגב האולחתה תמר ךא ,םירגובה

 םירגובה םיאליגב תוקידבה תומכש תורמל ,םירגובה םיאליגב היילעל ההז היילעה ,םייניבה

 .רתוי ההובג
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  :היובח האולחת .2

 תא רתאל חילצמ תוקידבה ךרעמ יכ ךירעהל ןתינ 5ל"למל ץעיימה םיחמומה תווצ יפ לע .א

 תואירבה ןוגרא יפלו ,10%-מ ךומנ תויבויחה תוקידבה זוחא רשאכ קר האולחתה תיברמ

 רעשל שי רתוי הובג תויבויחה תוקידבה זוחא רשאכ .5%-מ ךומנ הזשכ קר WHO(6( ימלועה

 .לעופב הייסולכואב האולחתה רועיש תא םאות אל םיתמואמה םילוחה רועיש יכ

 תוקידבב יתועמשמ רוסחמ םייק ץראב יכ רוריבב הלוע תויבויחה תוקידבה ירועיש חותינמ .ב

 רקיעב ,הבר היובח האולחת לע דיעמ הובגה תויבויחה תוקידבה רועיש .רעונ ינב לש

 
5 https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6937e3.htm?s_cid=mm6937e3_w 
5 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/indicators.html 
#thresholds 

HO תבותכב: 
 https://www.who.int/publications/i/item/public-health-criteria-to-adjust-public-health-and-social-measures-

in-the-context-of-covid-19 
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 לכב - WHO עבקש ףסה יפלו ,הייסולכואה ללכב ןוכיתו הביטח יאליג ברקב

 .םיאליגה

 

 

 

 :םירזגמה ןיב ינוש

 יכו ,הייסולכואב םירזגמה ןיב הנתשמ ךוניחה תכרעמ תורגסמב תולהנתהה יכ הנבהה ךותמ .3

 תוקידב ושענ ,םירזגמהמ דחא לכב ליגה תובכש לע תרחא העפשה םידומילל הרזחלש ןכתיי

  .דרפנב םירזגמהמ דחא לכב תומגמה תא דדחל ןתרטמש תודרפנ

 :ידרחה רזגמה .4

 רפסמ המכ( ליגה תוצובקמ תחא לכב הלחש האולחתב היילעה תא הוושמ אבה ףרגה .א

 יכ תוארל ןתינ .)טסוגוא תליחת זאמ םיוסמ םויב ומצע תא ליפכה םישדחה םיתמואמה

 'א ירחא םימי 10-כ לחהו ,ןוכיתה יאליג ברקב לח האולחתב רתויב טלובה קוניזה

-6 יאליגל רפסה יתבמ 40%-ו ,18-24 יאליגל "תולודגה תובישיה" תחיתפ דעומ( לולאב

17(. 
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 טלוב םוי לכב ונחבואש ךוניחה תכרעמ יאליגב םייטולוסבאה םילוחה ירפסמב הקמעהמ .ב

 .12-14 יאליג תאולחתב היילע םג תוארל ןתינו ,15-17 יאליג לש קוניזה דאמ

 

 רפסמב היילעה י"ע קר ולא םיאליגב האולחתב היילעה תא ריבסהל ןתינ אל .ג

 האולחתה תדימב אישה תא םידקמ תוקידבה תומכב אישה ןכש ,םהל וצקוהש תוקידבה

 .םיאבה םיפרגב תוארל ןתינש יפכ ,ולא םיאליגב
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 האולחתב קוניז ווח ,תובישי יאליג ,18-23 יאליג םג יכ םג תוארל ןתינ ליעל םיפרגהמ .ד

 .לולאב 'א-מ לחה

 םיהובג תויבויחה תוקידבה ירועיש ידרחה רזגמבש תוארל ןתינ ,היובח האולחת תניחבמ .ה

 פ"ע 5%( הייסולכואב םילוחה רפסמ רחא בוקעל םירשפאמה םיזוחאהמ תיתועמשמ הרוצב

 םייקלח וז הייסולכואל סחיב האולחתה ינותנש חינהל ריבס ןכ לעו ,)רומאכ WHO-ה

 .רתוי הרומח האלמה בצמה תנומתו –
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 התארנ םהב םיאליגב תוקמעתהב .תונבו םינב ןיב תודרפומ ידרחה רזגמב ךוניחה תורגסמ .ו

 קוניזהש תוארל ןתינ תירדגמ הקולחב םידומילה תחיתפ דעוממ האולחתב היילע

 תורגסמ( תונטקה תובישיה ךותמ 42%-כש ןייצל יואר .םינבה ברקב לח יתועמשמה

 יתלב וא ימשר ןפואב( תוימינפכ תולהנתמ )12-17 ,ןוכיתו הביטח יאליגב םינבל ךוניחה

 .)ילמרופ

 

 

 :יברעה רזגמה .5
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 רפסמ המכ( ליגה תוצובקמ תחא לכב הלחש האולחתב היילעה תא הוושמה ,אבה ףרגב .א

 ,)טסוגוא תליחת זאמ םייוסמ םויב ומצע תא ליפכה ליג תצובק לכב םישדחה םיתמואמה

 יסחיה קוניזה יברעה רזגמב ,ידרחהו יללכה רזגמב ופצנש םינותנה תמועל ,יכ תוארל ןתינ

 ,םידומילה תנש תליחתב הלחה היילעה .ההז היה ךוניחה תכרעמ יאליג ללכ וארהש

 םע דחי הכישמהו ,םידומילה תנש תחיתפ םרט תוקבדהב הארנה לככ היה הרוקמ ,רמולכ

 .תוקידבה רפסמב היילעה

 

 

 הארנ םוי לכב ונחבואש ךוניחה תכרעמ יאליגב םייטולוסבאה םילוחה ירפסמב הקמעהמ .ב

 .תוחפ םיקבדנש ,רתוי םיריעצה םיאליגל ,רתוי םיקבדנש ,רעונה ינב ןיב גרדמ יופצכ
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 י"ע קר ןוכיתה יאליגב האולחתב היילעה תא ריבסהל ןתינ אל יברעה רזגמב םג .ג

 םירגובה םיאליגל תוקידבה רפסמש תורמל ןכש ,םהל וצקוהש תוקידבה רפסמב היילעה

 וילא ברקתמ ןוכיתה יאליגב םילוחה רפסמ ,םיאליגה ראש לשמ הברהב הובג )הלעמו 18(

 ךוניחה תורגסמ תריגס ביבס ואישל עיגמו ,םידומילה תליחת ינפל עובשכ ליחתהש ךילהתב

 םיריעצ םיאליגל תוקידב רתוי ועצבתה םהב םיכיראתב םגש תוארל ןתינ ,ףסונב .17/9-ב

 הלע םילוחה רועיש ,)'ו-'א יאליגל סחיב ןג יאליגל תוקידב רתוי שי םהב םיכיראת ,אמגודל(

 םילוח תוחפ ונחבוא ולא םיכיראתב וליפא( תוקידבה רפסמב תולת אלל ,ליגה הלועש לככ

 .)ו-'ד יאליגב םילוחהמ תוחפ - ולאו ,ג-'א יאליגב םילוח רשאמ ןג יאליגב
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 םיהובג תויבויחה תוקידבה ירועיש יברעה רזגמב םגש תוארל ןתינ ,היובח האולחת תניחבמ .ד

 פ"ע 5%( הייסולכואב םילוחה רפסמ רחא בוקעל םירשפאמה םיזוחאהמ תיתועמשמ הרוצב

 – םייקלח וז הייסולכואל סחיב האולחתה ינותנש חינהל ריבס ןכ לעו ,)WHO-ה

 .רתוי הרומח האלמה בצמה תנומתו

 

 

 
 

 :יללכה רזגמה .6

 רפסמ המכ( ליגה תוצובקמ תחא לכב הלחש האולחתב היילעה תא הוושמה ,אבה ףרגב .א

 יכ תוארל ןתינ ,)טסוגוא תליחת זאמ םיוסמ םויב ומצע תא ליפכה םישדחה םיתמואמה

 לככ היה הרוקמש האולחתב הארנה לככ ורוקמו ,ןוכיתה יאליגב לחה האולחתב קוניזה

 םינמזה חווטב םג תולעל הכישמה ךא ,םידומילה תנש תחיתפ םרט תוקבדהב הארנה

  .)תוקבדיהמ םידליה לע "ונגה" אל רפסה יתבש הארנ ,רמולכ( 10/9-ה רחאלש

 תביטח יאליגבש ,םיאליגה לכב הילע התארנ ןוכיתה יאליגב האולחתב היילעה רחאל .ב

 .ןוכיתה יאליגב קוניזה תא "הקיבדה" ףא םייניבה
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 םיטלוב םוי לכב ונחבואש ךוניחה תכרעמ יאליגב םייטולוסבאה םילוחה ירפסמב הקמעהמ .ג

 .12-14-ו 15-17 יאליג לש םיקוניזה רתויב

 

 

 

 י"ע קר ןוכיתה יאליגב האולחתב היילעה תא ריבסהל ןתינ אל יללכה רזגמב םג .ד

 רפסמ זא ,1.9-ב רבכ הליחתמ איה ןכש ,םהל וצקוהש תוקידבה רפסמב היילעה

 רפסמש דועב ,ןוכיתה יאליג לשמ הברהב הובג היה רתוי םירגובה םיאליגל תוקידבה

  .רתוי הובג היה ןוכיתה יאליגב םישדחה םיתמואמה
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 ףאו ומכ ההובג ליעל םיפרגה ינש פ"עש ,18-20 יאליג תאולחתב היילעה תא םג ןייצל יואר .ה

 .רתוי ןטק ולא םיאליגב תוקידבה רפסמש הדבועה דצל תאזו ,ןוכיתה יאליג תאולחתמ רתוי

 ההובגה איה האולחתה תמר הבש ליגה תבכש יכ תוארל ןתינ ולא ליג תובכשב תודקמתהמ

 תורישה ינפלש הפוקתב תעכ םיאצמנ 18-ה ינב תיברמ יללכה רזגמב .18 יאליג איה רתויב

 תרדוסמ הרגשב רסוחה דצל הנורחאה הפוקתב םיבר םייתרבח םישגפמש ןכתייו ,יאבצה

 .ולא םיאליגב האולחתה תציפקל ואיבהש םה
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 ילעב 15-17-ה ינבש תוארל ןתינ םינושה םיאליגב תויבויחה תוקידבה רועיש לש ףרגהמ .ו

 עבקש דדמה פ"ע ,תאז דצל ..9-11-ה ינב זאו 12-14-ה ינב םהירחא ,רתויב הובגה רועישה

 .רתוי הרומח האלמה בצמה תנומת יכ ריבס ,םייבויח רועיש 5% לש WHO-ה
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 :ןושארה האולחתה לג םותב לארשיב רפסה יתב תחיתפ

 הדירי רחאל םהב ,ינויו יאמ ישדוח אוה ךוניחה תורגסמל םידליה תרזחהל ןחוב הרקמ .7

 םהידלי םע וראשנש םירוהב השק תילכלכ העיגפ תובקעבו ,האולחתה ינותנב תיתועמשמ

 :זופח ןפואב תוליעפל רפסה יתב תא ריזחהל טלחוה ,םיתבב

-ו 'ג-'א תותיכ תוליעפל ורזחוה ,ביצי היה הליהקב האולחתה רועיש הב הפוקתב ,3/5-ב •

 תויושר .וז הפוקתב האולחת תוטעומכ ורדגוהש םירעב קרו ,תולוספק לש תנוכתמב ב"י-א"י

  .לעופב ןעצבל ןתינ אלו ,הפיכאל ידמ תוכבוסמ רפסה יתבב תויחנההש ודיעה תובר

 תוצובק( תיקלח תנוכתמב םידליה ינג תוליעפל ורזחוה ,10/5-ב ,ןכמ רחאל עובש רבכ •

 לע םינושאר םיחוויד ולע עובשה ותוא ךלהמב .)עובשה ימימ קלחב קרו ,תומצמוצמ

 לגב תוצרפתה הלח וב ןושארה רפסה תיב( תובוחרב "ןובנ" רפסה תיבב הרומ תוקבדיה

 .)ינשה האולחתה

 תקסהל קיפסמ וניאש ןמז חווט( תיתגרדהה החיתפה תליחת רחאל דבלב םייעובש ,17/5-ב •

 םירוזאב דבלמ ,ליגה תובכש לכל םידומילה וחתפנ )תיגולוימדיפא הניחבמ תונקסמ

 .תולוספק אללו האלמ תנוכתמב ,םילבגומ

 ןוכיתב םידימלת השולש לש תוקבדיה לע הנושארל חווד ,27/5-ב ,ןכמ רחאל םימי הרשע •

 153-כל הפוסב העיגהש תוצרפתהל וליבוה ולא םירקמ .םילשוריב תירבעה היסנמיגה

 םידימלתמ וקבדנש םיבר דועו םילוח תווצ ירבח 25 ,םיטמוטפמיס-א םבור ,םילוח םידימלת

 .ולא םירומו

 דרשמ עידוה ,תינושארה תנוכתמב רפסה יתב תחיתפ דעוממ דבלב דחא שדוח ,4/6-ב •

 םיתמואמ 1,301 ךותמ 23%-כ( םילוחכ ונחבואש הארוה ידבועו םידימלת 301 לע ךוניחה

 ץראה ללכב דודיב וחווידש 17,719 ךותמ 77%-כ( דודיבל וחלשנש 13,696 ,)ץראה ללכב

 .תוקבדה תובקעב ורגסנש ךוניח תודסומ 87-ו ,)תע התואב

 תא ןייצל יואר הז אשונבו ,םיילמרופה םידומילה ךלהמב קר ולח אל תוינומהה תוקבדהה •

 זכרמב ריעב םילוח 250-מ רתוי ונחבוא הב ,לודגה שפוחה לש רפס תיבב התייהש תוצרפתה

 .ץראה

 תובשחתה ילב השחרתה העצוב הב תנוכתמב רפסה יתב תחיתפש ךכ לע םידיעמ ולא םינותנ .8

 לכב הפיגמה תוטשפתה ךשמהל המרת רבד לש ופוסבו ,וז הפוקתב האולחתב לחש קוניזב

 ןמז יחוורמבו גרודמ ןפואב ךוניח תודסומ תחיתפ םייקל ץלמומ ,ונתייארב ,ןכ לע .ץראה
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 םייגולוימדיפאה םינותנהמ תונקסמ תקסהו האולחת תומגמ חותינל םיקיפסמש

 .דעצ לכ רחאל םילבקתמש

 

 :םלועה יבחרב )רפסה יתבב תוחכונ( םיילטנורפ םידומיל

 דואמ רחואמ ביכרמ הווהמ רפסה יתבב תיסיפ תוחכונל הרזחה ברעמה תונידמ בורב .9

 יתב תונידמהמ קלחב ,תאזמ הרתי .האולחת לגמ האיציב הרגשל הרזחה ךילהת תרגסמב

 2020 ביבא לש האולחתה לגב םתריגס זאמ םיילטנורפ םידומילל וחתפנ אל ללכ רפסה

 וינ תנידמב המגודל ךכ ;השדחה םידומילה תנש תליחת םע קר ושדוח םידומילהו ,)ץרמ(

  .קרוי

 תפסונ תוצרפתה תעינמ ןיבל הדובעה קושל םירוהה תרזחו הרגשל םידימלתה תרזח ןיב חתמה .10

 רשאכ גרודמו יטיא ןפואב ךוניחה תוכרעמ וחתפנ ןכ לע .ורקסנש תונידמה ללכב םייק הנורוק לש

 ,הינטירבב אמגודל - םינוכיתה תרזחל המדק תוכומנה תותיכה ידימלת תרזח תונידמהמ קלחב

 טלחומ טעמכ ןפואב ב״י-'י תותיכ ורגסנ הב( הידבשב ףאו הנילורק ןופצ ,קרמנד ,דנליז-וינ

 .)2020 טסוגוא ףוסל ץרמ ןיב םיילטנורפ םידומילל

 רועישב היילע לש המגמ םינורחאה םישדוחב תרכינ ,טרפב הפוריאב ,םלועב תובר תונידמב .11

 לגה יאיש לש האולחתה ינותנל סחיב ,תיסחי הריעצ הייסולכוא לש םיתמואמה םירקמה

 .לירפא-ץרמ םישדוחב ןושארה

 ןתינ אל םנמא ,)רבמטפס תליחתל טסוגוא ףוס ןיב ללככ( שדחמ םידומילה תנש תחיתפ רחאל .12

 קלחב םלוא ,םידומילה תנש תחיתפ תעפשה לע תונידמהמ קלחב קהבומ ןפואב עיבצהל היה

 .טרפב םיריעצ תאולחתבו ,תיללכה האולחתב תיתועמשמ היילע תרכינ ןהמ לודג

 50% לש היילע המשרנ )רבמטפסל 1-7( םידומילל ןושארה עובשב ,המגודל הילגנאב

 ,דנלריא ,דנלוהב שחרתה םג ךכ .טסוגוא לש ןורחאה עובשל סחיב ,תיללכה האולחתב

 המוד המגמ התפצנ ,רבמטפסל 1-ב ןכ םג םידומילה וחתפנ הב ,היגלבב .דועו ןאריא ,הינבולס

  .7לארשיב וזל

 םירקחמ ינש )CDC-ה( ןתעינמו תולחמ תרקבל ינקירמאה זכרמה ידי לע ומסרופ הנורחאל .13

 םיהוש ,ליג לכב ,םידלי רשאכש ךכ לע םיעיבצמה )תירבה תוצראב תויפצת לע םיססובמה(

 הללכב וז הייסולכואש ירה ,קוחיר יעצמא לע הרימש רדעיהב ,ךוניח תוכרעמ תביבסב

 
7 e/covidisp.b-https://epistat.wiv/ 
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 תא תמדקמ ףאו ,)םירקמה תיברמב םילק םינימסת םע יכ םא( הקיבדמו תקבדנ טלחהב

 .ךוניחה תורגסמל ץוחמ םג הלחמה תצפה

 שחרתה רשא ינומה הקבדה עוריא תודוא 8ח"וד )2020 ילוי( םסרפ ינקירמאה זכרמה .14

 םאתהב ,םירימחמ ענמ ידעצ וטקננ וב ,ב"הרא ,הי'גרו'גב ץיק הנחמב ,2020 ינוי ךלהמב

 דחא ותרגסמב - )םיכירדמהמ דבל ,תוכסמ תייטע ללוכ אל ךא( CDC-ה לש םיחנמה םיווקל

 רוזיפב לחוה םויה ותואב דוע .הנורוק הלוחכ תמואו ערב שח הנחמה לש לוהינה תווצ ירבחמ

 .םהיתבל םיפתתשמה

 - ףיגנה תוחכונל םייבויח ואצמנ 260 םכותמו 344 וקדבנ ,הנחמב םיחכונה 597 ךותמ .15

 םיאליג חוליפ יפ לע .הנחמב םיחכונה ללכ ןיבמ םיזוחא 44%  לש םייבויח רועיש רמולכ

-11 יאליגב ולא ןיבמ 44% ,6-10 יאליגב ולא ןיבמ 51% וקבדנ ,הנחמב םיחכונה ללכ לש

 .18-21 יאליגב ולא ןיבמ 33%-ו 17

 רקיעב ,ללוכ ,ולוככ ובור רשא ינומה הקבדה עוריאב רבודמש ךכב איה עוריאה תובישח .16

 הייטעב תוליעיה רסוח תשגדהב ןהו תיכוניח תרגסמ ךותב םידליה תייסולכוא תא

 .םימלוה יתרבח קוחיר יעצמא בוליש אללו הקבדה תעינמב תוכיסמ לש דבלב תיקלח

 קיבדהל םילולעו הקבדהל םיפושח םיאליגה לכב םידלי יכ שיחממ עוריאה ,ןכ ומכ

 .םירחא

 ,)10 ליגל תחתמ( םינטק םידלי יכ םיגדהש 9רקחמ )2020  רבמטפס( CDC-ה םסרפ ,ףסונב .17

 םא ףא ,ךוניחה תורגסמל ץוחמ ,הלחמה תא ץיפהל םילולע ךוניחה תורגסמב וקבדנש

 .)"םיטקש םיציפמ"( םיינימסתא םה

 הלחמב וקבדנ הארנה לככש )םינש 10 - םישדוח 8 יאליגב( םידלי 12 יכ הארה רקחמה .18

 ץוחמ ,םתביבסל הלחמה תא וציפה ,ב"הרא ,הטויב ךוניח תורגסמ רפסמ ךותב

 םקלחו דבלב םילק םינימסתמ ולבס םילוחה םידליה .)החפשמ ינבל רקיעב( ךוניחה תורגסמל

 ינשמ תוחפל תוקבדה ההובג תוריבסב ודעות ,םירקוחה תכרעהל( ללכ םינימסת אלל ויה

 12 לש םירכומה םהיעגממ  ,תוחפל ,)26%( עברכ ,לכה ךס .)ללכ םינימסת אלל ויהש םידלי

 
8https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6931e1.htm?s_cid=mm6931e1_e&deliveryName=USCDC_9
21-DM34023 
9 https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6937e3.htm?s_cid=mm6937e3_w 
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 ינב )רקיעב( םהב ,)םיעגמ 46 ךותמ 12( וקבדנ )ךוניחה תורגסמל ץוחמ( םילוחה םידליה

 .זופשאל קקזנ ףא דחא הרוה .החפשמ

 םידלי לש הקבדהה רשוכ לש ומויק תא בטיה תססבמ תורפסהש ומכיס םירקוחה .19

 לע עדימ טעמ תיסחי שי יכ ועבק ךא )םירגובמ לש הזל המודה( 10 ליג לעמ םירגוב

 הז רקחמ יכ םיסרוג ןכ לעו )10 ליגל תחתמ( רתוי םיריעצ םידלי לש הקבדהה רשוכ

 .םתביבס תא קיבדהל םילולע ,םיריעצ תוברל ,ליג לכב םידליש הרבסה תא ססבמ

 םהיעגמ ללכ לש םוגיד לע םיצילממו "הטקשה הצפהה" תעפות ינפמ םיריהזמ םירקוחה

 לש "הגילז" תעינמ ךרוצל ,םינימסת ירסח םידלי תוברל ,ךוניח תורגסמב םילוח לש

 .הליהקל םשמו םידליה תוחפשמל ךוניחה תורגסממ האולחת

 ךוניחה תודסומב תוצרפתהה ןוכיסל סחייתמש 10לדומ CDC-ה םסרפ הנורחאל ,ןכ ומכ .20

 תרמוחל םידדמ ינש :"הביל ינוירטירק" השולשל םאתהב ,םהב םיילטנורפ םידומיל םויק תעב

 לעופב םהב םשייל תלוכיהו )ןלהל( תודסומה םייוצמ הב הליהקב הנורוקה תאולחת

 ,ךכ .םיעגמ בקעמ םהב עצבלו )יזיפ קוחירו הנייגה ,תוכסמ ןוגכ( יתרבח קוחיר תויחנה

 ןוכיסה רבוג ךכ ,רתוי ההובג הניה הנותנ הליהקב האולחתה תמרש לככש עבוק ןוגראה

 םידומילה ףקיה תא םיאתהל ץילממ ךכיפלו המוחתב ךוניחה תודסומב תויוצרפתהל

 םייבויחה רועיש ,הנותנ הליהקב םא ,לשמל ךכ .ל"נה םירטמררפל םאתהב םיילטנורפה

 לע – םידדמה ינש( 100,000 -ל םישדח םירקמ 200-ל לעמ הב םינחבואמ וא/ו 10%-מ הובג

 ךרעומ ,וז הליהקב רפסה יתבב האולחת תוצרפתהל ןוכיסהש ירה ,)םינורחאה םייעובשה ינפ

 ףידעהל אלא ,הב ךוניחה תורגסמב םיילטנורפ םידומיל םייקל אלש ץלמומו דואמ הובגכ

 תודסומ ךותב יתרבחה קוחירה יללכ לע הריתי הדפקה חיטבהל ןתינ אל םא טרפבו ,תופולח

 .ךוניחה

 
10 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/indicators.html#thresholds 
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21.  
 הדימלל ךוניחה תורגסמ תחיתפ תעב תוצרפתהל ןוכיסה תכרעהל  CDC-ה לש לדומ גיצמה םישרת

  .רפסה יתבב קוחירה יעצמא םושייו הליהקב האולחתה ידדמל םאתהב ,תילטנורפ
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 המוד וז המגמ .םידומילה תנש תחיתפ תע ,היגלבב האולחתב היילעה תמגמ תא גיצמה םישרת

 .רתוי הנותמ טעמ יכ םא ,ץראב התפצנש המגמל

 

 

 

 


