
 17.4.20 הליהקבו תוירוביצה תורגסמל המילשמה האופרה יתוריש תבשהל עגונב הדמע ריינ
 

 ,םילוחה יתבב המילשמה האופרה תודיחיב ןה הנש ידמ םינתינ המילשמ האופר ילופיט ינוילימ

  .הנשב םילופיט ןוילימ ינשכ שי תופוקב קר –  הליהקבו םילוחה תופוקב

 יטרפה רזגמב ,םילוחה תופוקב המילשמה האופרה יתוריש ואפקוה ,תואירבה דרשמ תייחנה רואל

 .םילוחה יתבב םג הבר הדימבו

 תתחפהל תעייסמו ,תונרגימו שאר יבאכ ,םיידפותרוא םיבאכ ךוכישל תלעופ המילשמה האופרה

 ,המילשמה האופרב םילופיט רדעה .תענומ האופרלו אירב םייח חרואל הנווכה םג ומכ ,הדרחו סרטס

  .יאופרה םבצמב הרמחהל םירקמהמ קלחבו םילפוטמל לבסל םורגל לולע ,וז תירבשמ הפוקתב אקווד

 ללוכו אשונב ימינונא ןולאשכ בחרה רוביצב עצובש ינושאר רקס תואצות ןאכ םיפרצמ ונא ,היארל

 תורעה תואמ המכ םג ומכ ,תיניס האופרב םילפוטמ ואלמש םינולאש 1000-מ רתוי לש םוכיס

 :יכ רקסה תואצות תודמלמ ,רתיה ןיב .)בתכמל םיפרוצמ(

 ולביקש ןורחאה לופיטה רחאל םבצמ תמועל ,םבצמב הרמחה םישיגרמ םילפוטמהמ 71.2% •

 תיאופרה היעבל רבעמ םישדח םינימסת וא תועפותמ םילבוס םילפוטמהמ 40% -מ רתוי •

  םילבוס הנממ תירקיעה

 תירקיעה תיאופרה היעבה תרמחה בקע תופסונ תופורת םילטונ םילפוטמהמ שילשל בורק •

  םילבוס הנממ

 

 :תואבה תוביסהמ ,המילשמה האופרה תוליעפ לש תיתגרדה הבשה לוקשל יכ ,ןכ םא ,םיעיצמ ונא

 םילפוטמ יפלא תורשעל המילשמה האופרה תעייסמ הרגיש ימיב – םילפוטמה לבס תתחפה .1

 .דועו הדרחו ןואכד ,ץחל יבצמ ,תוינורכ תולחמ ,םיבאכ םע תודדומתהב םויב

 םילפוטמ לש יאופרה םבצמ תרמחה עקר לע תואירבה יתורישב םירצונה םיסמוע תתחפה .2

 םילופטו תופורתב ךרוצה םוצמצל המילשמה האופרה ילופיטב םירזענ הרגיש ימיב רשא

 םיילאנויצנבנוק םייאופר

 

 וננוצרב ךא ,תחא השקמכ המילשמה האופרה לש תוליעפה תא בישהל תורשפא ןיא יכ ונל רורב

 יפוא תא ןובשחב איביש ןפואב המילשמה האופרה תויוליעפ לש תיתגרדה הבשהל הוותמ עיצהל

 דרשמ תויחנה יפל שורדכ ילמיסקמ ןוגימב שמתשהלו הרצק הפישח לע דיפקהל תלוכיה ,לופיטה

 .תואירבה

 יניסה רוקידה יתוריש תלעפהל ידיימ רתיה ןתמ ןושאר בלשב לוקשל םישקבמ ונא ,ךכ םושמ

 ,ונידי לע תורורב תויחנה ןתניהבו רתויב בחר ילופיט הנעמ ןתונ יניס רוקידב לופיטה .)הרוטקנופוקא(

  .לפוטמל לפטמ ןיב דאמ הרצק היצקארטניאבו שרדנה לככ אלמ ןוגימב ועצבל ןתינ

-ףוג ילופיט ,היתפורוטנ – םיאבה םימוחתה לש םתוליעפ ידיימב רשפאל ,ונתכרעהל ,ןתינ ,ליבקמב

 םג ומכ ,ןוגימו קפסמ קוחיר רשפאמה הוותמב ,היתפואימוהו )סנלופדניימ ,ךרדומ ןוימד( שפנ

 .ןיסידמלט
 .םירצק םילופיט םניהש ,היתפואטסואו הניווט ומכ עגמ ילופיט לש תידיימ הבשה לוקשל ןתינ ףסונב

 .חווט ירצק םילופיטל )וצאיש ,יוסיע ,היגולוסקלפר( םירחא עגמ ילופיט םג דקמלו םיאתהל ןתינ



 היפרתויזיפה ימוחתב םילפטמ לש םתדובע רבכמ הז הרשוא יכ םינייצמ ונא הז רשקהב

   .לפטמל לפוטמ ןיב בורק עגמ םיבייחמה – הקיטקרפוריכהו

 בישהל שי ,םילפוטמה םע רתוי ךשוממו קודה עגמ םירשפאמה האופר יתוריש תבשה םע ,ךשמהב

 .אלמ ןפואב המילשמה האופרה תועוצקמ לכ תא

 

 :ל רשאב םילפטמל תורורב תויחנה ןתמב םימוחתה לכב תוליעפל הבישה הוולת ,בייחתמכ

 תואירבה דרשמ תויחנה יפל ,שורדכ תנגוממו הייקנ הדובע .א

 :ותרטמש האפרמל םילפוטמה תלבק םרטב ינדפק ןוניס עוציב .ב

i. ל םידושח םינימסת םע האפרמל םילפוטמ תעגה תעינמ- COVID-19 . 

ii. ףוחד וא ינויח יאופר ךרוצ לש םירקמב קר לופיט לע הדפקה. 

 .הנתמהה ירדחב תולהקתהו הנתמה תעינמל ,חוורמו רדוסמ םירות ןמוי םויק .ג

 

 ,הכרבב

 יליזרב יאופרה זכרמה ,םילשמ לופיטל זכרמה תלהנמ ,ןמפוטש ילג ר״ד

 ןויצ ינב יאופרה זכרמה ,תיביטרגטניא האופר ךרעמו 'ב תימינפ להנמ ,ףיש דעלא 'פורפ

 יעבט יבכמ - האופרה ףגא תלהנמ ,ןנוג-גנווצ ידע ר"ד

 קדצ ירעש יאופרה זכרמה ,המילשמ האופרל בלושמל זכרמה להנמ ,םואברבוא םחנמ ר״ד

  המילשמ תדחואמ – תישאר האפור ,יקסול רצימח תנע ר"ד
 המילשמ תדחואמ - יביטרטסינימדא להנמ ,ןהכ ילא רמ

 רמושה לת ,אביש יאופרה זכרמה ,םישנה ףגאב תיניס האופר םוחת שאר ,רגניסמ ביבא רמ

  בוליכיא - א"ת יאופר זכרמ ,המילשמ תבלושמ תיגולוקנוא האופרל זכרמה להנמ ,רגנירפש לייא רמ

 דודשא אתוסא םילוחה תיב ,באכ תאפרמ ,המילשמ האופרל תורישה להנמ ,קלופ איג רמ

 ריאמ םילוחה תיב ,תיביטרגטניא היגולוקנואל הדיחיה תלהנמ ,הווקת ימענ ׳בג

 המילשמ האופרל תילארשי הרבח ר״וי  ,החפשמ תאופרל החמומ ,יזוגא רמות ר״ד

 יתרוסמ יניס יופירל תילארשיה הדוגאה ר״וי ,ארזע םעונ רמ

 לארשיב םיתפורוטנה תדוגא ר״וי ,ןהכ ןועמש רמ

 תיסאלק היתפואמוהל תילארשיה הדוגאה ר"וי ,גיווצנזור יזוע רמ

 אפרמ יחמצל תילארשיה התומעה ר״וי ,ביני הרהז ׳פורפ

 לארשיב תיניס האופרל הכשלה ר״וי ,השנמ תירוא ׳בג

 םיינילקה םיטסילברהה דוגיא ר״וי ,רוג ידיג רמ

 לארשיב יוסיעה תועוצקמ דוגיא ר״וי ,דלפ ןועבג רמ

  ןטרסה תלחמ םע םידדומתמל יטסילוה עויסל זכרמה ,התומע ר"ויו תדסיימ ,ןרטש הנל ׳בג

  ןרטש ירוי ש"ע

 
 

 

 


