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 רובע םיאירב םייח םירשפאמש םייסיסבה םיאנתל גואדל הנידמה לש הדיקפת ,רוביצה תואירב םוחתב

 תוירחא .יתנוזת ןוחטיבו רוידל דעו תוקבדמ תולחמב הטילשו הייתשל םייואר םיממ לחה – היחרזא

 ןתואש תויביטקלוק תולועפ םישרוד הלא םיאנתש החנהה לע תוססובמ הנידמה לש וז תוכמסו

 .תוינידמ תועצמאב לעופל האיצומ תרחבנה הלשממה

 תוטלחהש ךכל הבר תובישח הנשי ,הייסולכואה ללכ ברקב תואירב לע הרימשו םודיקל גואדל ידכ

 תויוריחב העיגפ לומ לא יתדימ ןפואב תועצבתמ ןה יכ אדוול שי ךכ םשלו ,רוביצה ןומאל וכזי הלשממה

 דחוימב בושח רבדה .תונוש תויסולכוא ןיב ןתינש המכ דע ינויווש ןפואבו ,תוליהק לש וא טרפה לש

 .לארשיב הרבחה ומכ תנווגמ הרבחב

 טפשמה תכרעמב םויכ תעצומה המרופרהש תורשפאהמ קומע ששחו הבר הגאד םיעיבמ ונא

 תקקוחמה תושרה ןיבל תטפושה תושרה ןיב םימלבהו םינוזיאה תכרעמ תא יתוהמ ןפואב הנשת

 .תואירבה םוחתב ,רתיה ןיב ,העפשה ךכל היהת יכו ,תעצבמה תושרהו

 תואירבל הלש יחכונה חסונב המרופרה הווהמש תונכסה לע עירתהל תירסומהו תיעוצקמה ונתבוח יהוז

 םחוכל תעגונ איהש לככ ,המרופרה לש תוירשפאה היתועפשה תא גיצנ הז הדמע ריינב ,ןכל .רוביצה

 הז ןוזיאב העיגפה ובש ןפואלו הלשממה תוטלחה תא ןזאמה ילככ ץ"גב לשו םייטפשמ םיצעוי לש

   .רוביצה תואירב תא תנכסמ

  םתדמע תא עיבהל תוינוטלש תוטלחהמ םיעגפנל רשפאמה יזכרמה ףוגה אוה ץ"גב

 הסיפתה תא עבק ימלועה תואירבה ןוגרא .רוביצה תואירב לע תיתועמשמ העפשה תוינוטלש תוטלחהל

 רבעמ ,םינווגמ םימוחתב תוינידמלש התועמשמש )Health in all Policies( תוינידמ לכב תואירב לש

 .דועו ינוריע ןונכת ךרד יוסימ תוינידממ לחה ,תואירבה לע העפשה שי ,יאופרה םוחתל

 השחמה .רוביצה תואירב לע הנגהה תרסה ועמשמ תוינוטלש תוטלחה לע תיטופיש תרוקיב לוטיב

 ינפמ טרפה לע הנגהב ץ"גב לש העפשהה הבש ,הנורוקה תפגמ ךלהמב הערא םירבדה לש תניוצמ

 הסכמ העבקש תוינידמ ןיינעב הריתע ץ"גבב הנודנ ,אמגודל .יוטיב ידיל האב תוינוטלש תוטלחה

 וא ןסוחמ וניאש ימ לש ץראהמ האיצי .םויב לארשיל סנכיהל םיאשרה םיעסונ 3,000 לש תילמיסקמ

 לש דודיבה תוארוה לע חוקיפ חיטבהל ודעונ הלא תוארוה .םיגירח תדעו לש רושיא הבייח םילחמ
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 תעינמ לש היוארה תילכתב ריכה ץ"גב .םינוסיחל םידימע םיטנאירו תרידח עונמל ךכו ,לארשיל םיסנכנה

 ,החפשמ ייחל תוכזה ,קוסיעה שפוח ,העונתה שפוחב העיגפה לע עיבצה ךא ,הפיגמה תוטשפתה

 םיתיעל ,יאופר יוסיכ וא יאופר חוטיב אלל םיה תונידמב ורתונש ויה" :ךוניחל תוכזהו תודגאתהה שפוח

 ויהו ;םתייהש ךשמה תא ןממל ףסכ אלל ורתונש ויה ;תופורת אלל ורתונש ויה ;הנורוק תוכומ תונידמב

 ילארשיה חרזאה לע הפכנ ,יופצ יתלבו ימואתפ ןפואב ,רבד לש ורקיעו .הגפ םתייהש תרשאש הלאכ

 טוקנל תורשפאהו ,טרפה תויוכזב הרומחה העיגפה חכונל 1."ץראב וירבחמו ותחפשמ ינבמ קותינ

 .תיחכונה ןתנוכתמב תונקתה תא ךיראהל ןיא יכ ץ"גב עבק ,דודיב תפיכא םשל רתוי םינותמ םיעצמא

 ךכ לשב םיאצמנהו תולבגוממ םילבוסה םהידלי תא רקבל םירוה לש תוכזה לע ץ"גב ןגה המוד ןפואב

  .םינוש תודסומב

 תויוכז לע הנגהל ןכו תוינידמב תומאתה תכירעל ,שדחמ הבישחל הליבוה ץ"גב לש תרוקיבה

 התייה הנורוקה תפגמ תוטשפתה תעינמ התרטמש הלשממה לש תפסונ הטלחה ,לשמל ךכ .טרפה

 םייגולונכט םיעצמאב שומיש ךות תויגולוימדיפא תוריקח עוציבב עייסל" יללכה ןוחטיבה תוריש תכמסה

 םימיה 14 תפוקתב הלוחכ ןחבואש ימ לש ותעונת ביתנ לש ,ןתינה לככ ,ריהמ יוהיז םשל ותושרבש

 קספב 2."העש עברמ רתוי לש ןמז קרפל הבורקה ותביבסב והשש םישנאה ללכ רותיאו ,ןוחבאל ומדקש

 ףיגנה תוצרפתה תישארב ל"נה הלשממה תטלחהל היצמיטיגל ץ"גב קינעה ,26.4.2020 םוימ וניד

 הילע ,כ"בשה ידיב שיש םיעצמאב רזעיהלו ךישמהל תשקבמ הנידמהש לככ יכ ףיסוה ךא ,לארשיב

 טרפל ךרטצת הלשממה םתואש םילוקישה תא תללוכ רשא הקיקחב וזכ הכמסה ןוגיע ךרוצל לועפל

 תלעפהמ ןה תעבונה ,תויטרפל תוכזב העיגפה לשב התלעוה וז השירד .םיחרזא לע בקעמ תלעפה םרט

 הפוכ ןונגנמב שומישה בקע ןהו ,לכסמה ןוחטיבה תוריש תועצמאב הנידמה יחרזא רחא בקעמ יעצמא

 יפלכ םתיינפהו םיניוע םימרוגב םחליהל הרטמב וחתופ רשא םילכב שומישה" :האלמ הניא ותופיקשש

 רחוש לכ לש ויניעמ הניש רידהל יושעה ךלהמ אוה ,הל ערהל םישקבמ םניאש הנידמה יבשותו יחרזא

 3."היטרקומד

 ץמאמב עייסל יללכה ןוחטיבה תוריש תכמסה קוח תסנכה תאילמב רשוא ל"נה ץ"גב תקיספ תובקעב

 ויהש ימ רותיאל תיחרזא היגולונכטב שומישה םודיקו שדחה הנורוקה ףיגנ תוטשפתה םוצמצל ימואלה

 ןוחטיבה תוריש קוח חוכמ םימלבה תרסח הכמסההמ לידבהל ,ידועייה קוחה .םילוח םע בורק עגמב

 ,הקבדה תעינמ ךרוצל כ"בשב עייתסהל רחבת םרטב לוקשל הלשממה לעש םילוקיש טריפ ,יללכה

 .תויתדימה ינחבמל םאתהב לבקתת קוחה חוכמ הלשממה לש הטלחה לכ יכ חיטבהל םתרטמש

 
 .)ובנב םסרופ ,17.3.21( והינתנ ןימינב רמ הלשממה שאר .נ 'חא 11-ו שמש ןרוא 21-1107 ץ"גב 1
 ןוחטיב תרימש לע דקפומ תורישה )א( .7 :2002-ב"סשתה ,יללכה ןוחטיבה תוריש קוחל )6()ב(7 ףיעס חוכמ הכמסהה 2

 לעפי ןכו ,הנידמ תודוס תפישחו לוגיר ,תונרתח ,הלבח ,רורט ימויא ינפמ ,ויתודסומו יטרקומדה רטשמה ירדס ,הנידמה
 עבקתש יפכ לכהו ,הנידמה לש ימואלה ןוחטיבל םירחא םיינויח םייתכלממ םיסרטניא לש םודיקלו הרימשל תורישה
 העבקש רחא םוחתב תוליעפ )6( :הלא םידיקפת תורישה אלמי ,)א( ןטק ףיעס ןינעל )ב( .ןיד לכל ףופכבו הלשממה
 לש ימואלה ןוחטיבל םיינויח םייתכלממ םיסרטניא םדקלו רומשל הדעונש ,תורישה ינינעל תסנכה תדעו רושיאב ,הלשממה
 .הנידמה
 .)ובנב םסרופ ,26.4.20( הלשממה שאר .נ ריאמ ןב רחש ד"וע 20-2109 ץ"גב 3
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 לש היחמה יאנת רופיש ןיינעב לארשיב תיאופרה תורדתסהה השיגהש הריתע תוכזב ,ןכ ומכ

 רבודמ יכ עבק ץ"גב ,לארשיב תוירטאיכיספה תוקלחמבו םילוחה יתבב םיירטאיכיספ םיזפשואמ

 םורתל ידכ הריתעב היהש הארנו 4,"תנקותמ הנידמ לכ לש התבוחמו הלעמב ןושאר ירוביצ סרטניא"ב

 םייתועמשמ םיבאשמ תוצקהל הלשממה הטילחה הריתעה השגוהש רחאל .אשונב יוניש תלבוהל

 תידועיי הדעו התנומ ןכ .2022-2021 םינשל הנידמה ביצקת תרגסמב ורשוא הלאו ,שפנה תואירב םוחתל

 זופשאה תכרעמ לש םיכרצה יופימל תיתנש-בר תינכות שבגל הרטמב דמלמ לבוי 'פורפ תושארב

 רתאב 10.11.2022 םויב םסרופש ח"וד השיגהו התדובע תא הדעווה המייס הנורחאלו ;תירטאיכיספה

 .רוביצה ןויעל תואירבה דרשמ

 הב ןומאה תא תססבמ תינוטלשה תוינידמה תא ןוחבל ץ"גב תוכמס

 דצמ רושיא ,תוינוטלש תוטלחהמ םיעגפנה םעטמ ץ"גבל תושגומה תוריתע תוחדנ םהבש םירקמב םג

 תויושרבו ,הנידמה תויושרב רוביצה ןומא .וז תוינידמב ןומאה תא ססבמ תינוטלשה תוינידמל ץ"גב

 יללכל םאתהב 5.רוביצה לש הלועפה ףותיש ךרוצל ינויח ,ןהיתוטלחהב םג ומכ ,ןללכב תואירבה

 ףותישב תושעיהל ךירצ רוביצה תואירב לע הנגה התילכתש תוינידמ םושיי ,רוביצה תואירבב הקיתאה

 .חוכו רוטיש יעצמאב אלו ,ןומא לע ססובמה הלועפ

 רוזא"כ קרב ינב ריעה לש ילפיצינומה חטשה זרכוה היפל רשא הלשממה תטלחה איה ךכל המגוד

 יכ עבקנ .התוא רשיאו הטלחהה תויקוחב ןד ץ"גב .הנורוקל םיתמואמ לש הובג רועיש לשב "לבגומ

 לש םהייחו םתואירב לע הרימש – הרורב איה ,ריעה יבשות לע ולטוהש תושקה תולבגמה תילכת"

 הלאכ ,תוחפ םיינעגופ םיעצמאש רחאל טקננ יעצמאה ...לארשי תנידמ יבשות ללכו ריעה יבשות

 התקזחב הלשממה תא ונא םידימעמ ...תויוצרה תואצותה תא ובינה אל ,הייסולכואה ללכ לע ולטוהש

 השגדה( דבלב םיניינע םימעטמו עוצקמה ימרוג תוצלמה יפ לע הלבקתה הטלחהה הז אשונב יכ

 היצמיטיגל התנקה הלשממב יולת יתלב ףוג ידי לע התניחב םצע ,התחדנ וז הריתעש יפ לע ףא 6.")ונלש

 לפנ אל יכ השוחתה תא הקזיח וז הניחב ,רמולכ .הב םיכמות םניאש ולא רובעב םג הלשממה תטלחהל

  .היפ לע לועפל תונוכנה תאו תינוטלשה תוינידמב םגפ

  

 
 םסרופ ,14.11.22( 'חאו תואירבה רש 'נ לארשיב הירטאיכיספה דוגיא – לארשיב תיאופרה תורדתסהה 3205/21 ץ"גב 4
 .)ובנב
5 During Pandemics: Implications for Crisis Michael Siegrist and Alexandra Zingg, The Role of Public Trust 

Communication, European Psychologist 19: 1 (2014), pp. 23-32 
 .)ובנב םסרופ ,7.4.20( הלשממה שאר והינתנ ןימינב .נ ד"וע להטנוול הידידי 20-2435 ץ"גב 6
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 רוביצה תואירב לע םיניגמה ףס ירמוש תשלחה

  ,יאמצעה יטפשמה ץועייה תשלחה ומכ ,םיפסונ םיביכר םינוש םיבלשב וניוצ תעצומה המרופרב

 םימלבהו םינוזיאה לע עיפשהל םה ףא םילוכיה ,םיטפושה יונימ ןפואב יונישו תורבגתה תקספ תפסוה

  .רוביצה תואירב לע הנגה ךרוצל םישרדנה

 )הימונוטואו ןויווש םהב( םייתקוח תונורקעל םאתהב תוטלחה תלבק אדוומ יאמצעה יטפשמה ץעויה

 האצי םרטב דוע ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחבש "הלבגהה תקספ" יאנתל המילהה תא ןחובו

 םלעתהל תוינידמה יעבוקל הריתמה ,תנמתסמה תורשפאה .לעופה לא תינוטלשה תוינידמה

 ללכבו ,םיירוביצה םיבאשמה לש תינויווש אל הקולחל ליבוהל הלולע ,יטפשמה ץועייה לש ויתוצלמהמ

 ,םינפ ןוחטיבל רשה לש ותטלחהב ,רבעב ךכל המגוד וניאר .האופרה יתוריש לש תינויווש אל הקולח הז

  .עוצקמה ישנאו םייטפשמה םיצעויה תוברעתה תוכזב הענמנ רשא ,הנורוק דגנ םיריסא ןסחל אלש

 םדקל ןוטלשה יגיצנ לש םתלוכיב עוגפל אלש" ידכ ,יטפשמה םוחתב יעוצקמה םרוגה תוכמסב העיגפ

 ,רוכזל שי  .םירחא םימוחתב םייעוצקמ םיצעוי תדמע יפ לע לועפל תונוכנב םג העיגפ הפוס ,"תוינידמ

 .תויחמומו עדי ןסיסבב ודמעי םא קר רוביצה ללכ לש הלועפה ףותישל וכזי תואירב םוחתב תויחנהש

 לע יהשלכ תוברעתהב תלעותה תאו יתואירבה ןוכיסה תא ךירעהל םירשכומ רוביצה תואירבב םיחמומ

 ,עוצקמה ישנא לש םדמעמ תשלחה רמולכ ,"םיצעוי" וא "םידיקפ" לש םחוכ תשלחה .םייעדמ םילכ יפ

 ךרדה הרצק ,רומאכ ,ןאכמו רוביצה ןומאב עגפת ,הנוממה יטילופה םרוגה ידי לע תוטלחה תלבקו

 .יביטקלוקה הלועפה ףותישב הדיריל

 רוביצה תואירב תוינידמ םושייל ינויח ביכרמ :תיתרבח תוירדילוס

 השיחמה הנורוקה תפגמ .תיביטקלוק הלועפ רומאכ תבייחמ תואירבה םוחתב םירבשמ םע תודדומתה

 ,תוירדילוס לע תססובמ – םירחא קיבדהל אלש ידכ – ןוסיחל ,הכסמ תייטעל ,דודיבל תונוכנה יכ ונלוכל

  .ףתושמה בוטה ןעמל לועפל תונוכנל הליבומה ,תוהדזהו תוכייש תשוחת לע ,רמולכ

 רתיה ןיב תעגונה ,לארשיב טפשמה תכרעמב תעצומה המרופרל רשאב הקומעה תירוביצה תקולחמה

 העיגפל ךרדה הרצק ןאכמו תיתרבחה תודיכלב תעגופ ,תוינוטלש תוטלחה רקבל ץ"גב תוכמסל

  .ונל ונוכנ דועש םייתואירב םירבשמ םע תודדומתה לישכת תוירדילוסה תקיחש .תוירדילוסב

 דצל ,הליהקהו טרפה תויוכז לע הנגה תללוכ בחרה ןבומב "תואירב" היפל רשא ,דוסיה תחנה

 יכ הנקסמל תוליבומ ,רוביצה ןומא שרדנ רוביצה תואירב םוחתב תוינידמ םושיי םשל יכ הנבהה

 תוטלחהה תא רקבלו ןוחבל ץ"גב לש ותוכמס תוברל ,םימלבהו םינוזיאה לע רומשל בושח

  .תוינוטלשה



  רוביצה תואירב לע טפשמה תכרעמב םייונישה תוכלשה
 

 

 הנידמה תוטלחהב ולוכ רוביצה ןומא לשו תקקוחמה תושרה ןוזיאל םימלב לש םתובישח חכונל

 ללככ טפשמה תכרעמב םייונישמ ענמיהל שי ,תואירבה םוחתב םירבשמ םע תודדומתה םשל

 .הבחר תירוביצ המכסהל םיכוז םניאש ,טרפב ץ"גב תוכמסבו

 

 

 

 יוגיה תווצ

 תלוז ןוכמ ,רוביצה תואירב טפשמו יאופר טפשמל תיחמומ ,ןמדירפ-ןימק ילש ד"וע ר"ד

 בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינוא ,רוביצה תואירבל רפסה תיב להנמ ,'ץיבודיוד בדנ 'פורפ

  תיאופרה תורדתסהה ,לארשיב רוביצה תואירב יאפור דוגיא ר"וי ,ןיול יגח 'פורפ

 ביבא לת תטיסרבינוא ,האופרל הטלוקפה ,רוביצה תואירבל ס"היב ,רנקנד ילחר 'פורפ

 הפיח תטיסרבינוא ,רוביצה תואירבל ס"היב ,זר דלפ היאמ ד"וע ר"ד

 יאופר טפשמל ימלועה ןוגראה ל"כזמ ,טפשמו האופרל הדוגאה אישנ ,סיוייד ןתנוי ד"וע

 הפיח תטיסרבינוא ,רוביצה תואירבל רפסה תיב תשאר ,איגש-רבלז הריש 'פורפ

 הפיח תטיסרבינוא ,רוביצה תואירבל רפסה תיב ,ןופשר לאומש 'פורפ

 ןליא-רב תטיסרבינוא ,האופרל הטלוקפה ,יש-יאגא ןרק ר"ד

 תטיסרבינוא ,תואירבה יעדמל הטלוקפה ,)סומידב( רוביצה תואירבל רבח 'פורפ ,רקמלב הנליא 'פורפ

 בגנב ןוירוג ןב

 הפיח תטיסרבינוא ,רוביצה תואירבל ס"היב ,תואירב תוכרעמ להנמל תינכותה שאר ,בגנ הימ ר"ד

 הסדהו תירבעה הטיסרבינואה ,רוביצה תואירבל רפסה תיב ,באז-רב לעי ר"ד

 לארשיב רוביצה תואירב יאפור דוגיא ריכזמ ,לפוק ןרע ר"ד

 הסדהו תירבעה הטיסרבינואה ,רוביצה תואירבל רפסה תיב תלהנמ ,תילגרמ-ןורדלק תינור 'פורפ

 דוגיאה תאישנ ;הסדהו תירבעה הטיסרבינואה ,רוביצה תואירבל רפסה תיב ,רונמ ילרוא 'פורפ

 הקיטסיטטסל ילארשיה

 ,הנוזתהו ןוזמה יעדמ הימיכויבב ךמסומ ראותל גוחה שארו הנוזתל ס"היב ,ןאורט ןורהא 'פורפ

 םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,תימס .ה טרבור ש"ע הביבסו ןוזמ תואלקחל הטלוקפה

 תשר ר"ויו הסדהו תירבעה הטיסרבינואה לש רוביצה תואירבל ס"היב תיאלמג ,ןיחנוד הכלימ ר״ד

 לארשיב תואירב םירע

 ןוירוג ןב תטיסרבינוא ,רוביצה תואירבל רפסה תיב ,ןומידרו דעילא קפוא רמ

 

 

 


