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ל״וחמםירזוחאוהירקיעהןרוקמש,ןורחאהעובשבתוימוקמתויוצרפתה

תיפצת
 ןורחאה עובשבוערא,)ג״בתנ יוכינב( לארשיב ימוי יתרפס דח תוקבדה רפסמל העגהו ,הדירי לש םיכורא םישדוחרחאל
 .ץראב םינוש תומוקמב ,תויוצרפתה רפסמ
 ללוכ ,רפס יתבב םג תואטבתמ תויוצרפתהה בור .ל״וחמ םירזוח םה םירקמה לכב עגרכתויוצרפתהל רוקמה ,ונתנבהל
.תורשע לש תויוצרפתה
,ןוסיחה תוליעיב הדירימ האצותכ אקווד ואלו ףיגנה לש רוזיפבו הצופתב הילעמ האצותכש ןכתיי– םינסוחמםיקבדנהמ שילש
.היסולכואה לש בחרנה ןוסיחה רואל דחוימב
 הביס ןיב דירפהל ןתינ אל דחוימבו ,ןורחאה עובשב תויוצרפתהה זוכיר תביס לע תורישי עיבצהל ןתינ אל ןיידע יחכונה בלשב
 .ל״וחמ םיעסונ תועצמאב אתלדטנאירוה תעגה וא )םינורחאה תועובשב הנורוקה תולבגמ תדרוה( תישונא
 חותינ .המידק הנימא תיזחת רשפאמ םניאו ,םיכומנ ןיידע םירפסמה–האולחתהלשיצראללכחותינלהזבלשבתועמשמןיא
.םייתדוקנםיעוראל תושיגרה ללגב העטמ יצרא לודיג בצק ססובמ
.תוקבדהה ךשמה רחא בוקעלו ךישמהל שי ךא,עגרכ םיצופנהםיטנאירוה דגנכ ליעי ןוסיחהשהכרעהביונישןיא
 איה הרגשבראשהל הדיחיה ךרדה .יתועמשמ ןפואב רתוי קבדמ אתלדטנאירוה .הפגמה לש תטלשנ יתלב תוטשפתה עונמל שי
 ףיגנה לש הקבדהה תוליעיב הילע תיפצנ םינורחאה םישדוחה ךרואל.םיכומנ םירפסמהשכרבכ,תוטשפתה תעינמל םידעצ תטיקנ
 .םיטנאירומ האצותכ
.תויוצרפתה שישכ דחוימב ,ןוסיחבש הזמ תיתועמשמ לודג הנורוקמ ןוכיסה .)12 לעמ( םיאליגה לכב ,תונסחתהה עצבמ שודיח
 .םינסוחמ אל םע עגמב וא םינסוחמ אל םישנא לצא דחוימב דיפקהלו,םירוגס תומוקמב תוכסמתייטע ריזחהל ץלמומ
.הארוה ידבועו םידימלת ,טרפב
 םילהנ )ב( .םימי3-4 רחאל תפסונ הקידבו ץראל הסינכב הקידב)א( ,טרפב .תינויח איה ץראבהסינכהלע הטילשה תרבגה
.הרבסה תועצמאב ץראל הסינכ ילהנ דודיח )ג(.תומודא תונידממ הסינכה תרקבל םיידוחיי

תועמשמ

תונקסמ
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תויוצרפתההיפואתאףוצרןפואבןוחבלשי
תושיגרהללגבהעטמיצראלודיגבצקססובמחותיניחכונהבלשב
ךשמהבךרוצשייכםיארמהםימרוגרפסמשי,תאזםע.תויתדוקנתויוצרפתהל
:בקעמ
תועובשהמיתועמשמןפואבלודגןפקיהותויתדוקנהתויוצרפתההרפסמ-

םינורחאה
.דאמבחרםוגידהםש,ךוניחהתכרעמבואטבתהתויחכונהתויוצרפתהה-

:בקעמלםישגד
.םימירפסמלשיארבתומגמתניחב-
רפסמ)שרוש(ןיבסחיהיפלתוצרפתהןויפאליתומכןוירטירקתבצה-

.ריעבםיליעפהםיתמואמהרפסמןיבלימויהםיקבדנה
תוארשרשלרשוקמםיבורקהתועובשבםישדחםיזפשואמרוקמיכאדוולשי-

.תועודיהקבדה
רואלןבומאוהםיבורקהתועובשבםישדחהםיזפשאתמהרפסמיכאדוולשי-

.)ינוסיחויאליגךותיח(הינייפאמוהקבדההףקיה

לומתא הלעמוםיקבדנ3םעםירע
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 ,הדע תעבג

46

-ןיעידומ
 ,תוער-םיבכמ
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9 ,הילצרה

 ,ופי- ביבא לת
7

5 ,ןיעה שאר

3 , הינתנ

-הנח סדרפ
3 ,רוכרכ
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ןוסיחב תובשחתה אלל םינוש םיאליגב הנורוקל)השק+ינוניב( זופשאב ןוכיסה

 ךרואל הנורוק ינימסת ,ףסונב .תונסחתהה עצבמ דודיע תעב תאז שיגדהל שי .חינז וניא השק וא ינוניב בצמב הנורוקמ זופשאב ןוכיסה ,ןוסיחאלל
.10-20 יפ הז ןוכיס ןיטקמ ןוסיח .םלועב םימוסרפ יפל ,ולא םיזפשואממ םיזוחא תורשעב םיצופנ )םישדוח3 לעמ( ךורא ןמז

.ףיגנהמ המלחהה ירחא ,ףיגנל תרשוקמה הרומחתיתכרעמברתקלד םיחתפמה0.1%-כ שי םיריעצ םידלי לצא ,םלועהמ םימוסרפ יפל

23.6.2021


