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 2020 ,ילוי 23          

 
 
 הנורוקה ןדיעב תירוביצ הרובחתב םיעסונמ םינמוזמ תלבק אשונב תעד תווח :ןודנה 
 
 העיסנ רובע םינמוזמ תלבק אשונב יתעד תווח תא בותכל תימואלה תורדתסהה תוגיצנ ידי לע יתשקבתנ
 .םיגהנה ידי לע תירוביצ הרובחתב
 תולחמו תינילק היגולויבורקימל הקלחמה תא יתלהינ .תוימוהיז תולחמו תימינפ האופרל החמומ ינא
 תוימוהיז תולחמב ילארשיה דוגיאה ר״ויכ יתנהיכ ,םישדוח המכ ינפל דע הסדה יאופר זכרמב תוימוהיז
  .תירבעה הטיסרבינואב תוימוהיז תולחמב ןיינמה ןמ רוספורפ ינא .םינש עברא ךשמב
 
 תארקנה תיתמישנ הלחמל םרוג אוהו SARS-CoV-2 ומשש שדח ףיגנ י״ע תמרגנ הנורוקה תפגמ

COVID-19. ורטפנ םיפלא תואמו םדא ינב ינוילימב העגפ זאמו 2020 ראורבפב הלחה תימלועה הפגמה. 
 םיישדוחב .ץרמ ףוס תארקל הליחתה הפגמה לארשיב .לבת יבחרב תובר תוצראב תוכהל הכישממ הפגמה
 בוש הנשי םינורחאה תועובשב ךא הפגמה תוטשפתה תא ליבגהל תלוכי לש םשור היה הפגמל םינושארה
 .םילוחה רפסמב תיתועמשמ היילע
 ותוא רזפמ ףיגנה תא אשונש םדא רמולכ ,״תיתפיט״ איה הרבעהה רקיע .תועודי ףיגנה לש הרבעהה יכרד
 הדימב ךכל ףסונב .לעתשמ וא שטעתמ ,םשונ אוהש ןמזב רטמ ינשכ לש קחרמב ותביבסב םיאצמנל
 םדאב וא הביבסב עגונ אוה ךשמהב םא .הלוחה לש וידי לע אצמיהל לוכי ףיגנה ,וינפב עגנ ףיגנה אשונש
 דע הרצק ךרדה םשמ .ףסונה םדאה לש םיידיל ףיגנה תא ריבעהל לולע אוה )םיידי תציחל לשמל( רחא
 ףיגנהו ויניעב וא ופאב ,ויפב תעגל לולע הלוחה םע עגממ םיידיה לע ףיגנ םע אירבה םדאה .הקבדהל
  .ופוגל רודחי
 ןוסיח ןיא .םילוחב ליעי ןפואב לפטל הלוכיש הפורת ןיא .הנורוקה תלחמל הליעי הפורת ןיא םויה דע
 ונילע הבוח זא דע .ןוסיח היהי )םייתנשל הנש יצח ןיב( ריבס ןמז קרפ ךותש הווקת ונלוכ ונא .הלחמל
-Non( ״םייתפורת אל םיעצמא״ םיארקנש םיעצמאב ףיגנה תוטשפתה תא ןיטקהל תנמ לע לועפל

Pharmaceutical Interventions וא NPI(. הכסמ תיטע :תיסחי תוטושפ תולועפ םיללוכ ולא םיעצמא 
 .םיידי יוטיחו יתרבח קחרמ לע הרימש ,ףאה ללוכ םינפה לע
 תיטע ,תולהקתהמ תוענמיה ,םדאל םדא ןיב רטמ 2 לש קחרמ תרימש יבגל תורורב דואמ תויחנה תומייק
 .םיידי יוטיחו םיידי תציחל ומכ עגממ תוענמיה ,םישנא םע שגפמב הכיסמ
 
 ,םיידי תציחלמ ענמיהל הרורב היחנה שיו םיידי עגמב יתראיתש יפכ תשחרתמ הנורוקה ףיגנ תרבעהו תויה
 לע ףיגנה תא תאשל לולע הנורוקב הלוח םדא .די תציחלכ הומכ םינמוזמ לש הרבעהש קיסהל ןאכמ לק
 .דיל דימ ןמוזמ תרבעה תעב ינש םדאל וריבעהלו וידי
 ביבס תימוקמ תולהקתה הנשיש ךכל האיבמ ףדוע לבקלו ןמוזמב םלשל תנמ לע גהנה דיל הריצעה ,ףסונב
 םעו םמצע םיעסונה ןיב ףיגנב הקבדהה תנכס תא ריבגהל איה םג הלולעש תופיפצל םרוגה רבד גהנה
 .גהנה
 בושח ןוגרא ךכ .תירוביצ הרובחתב ןמוזמב שומישמ תוענמיה לע תורורב תוארוה ואצוה םלועה יבחרב
 Centers( תולחמ תעינמל םיזכרמה ,תוקבדמ תולחמל עגונה לכב תוינידמ עבוקה תירבה תוצראב רתויב

for Disease Control( ״ עגמ אלל םולשת יעצמאב שומישל תויחנה איצוהUse touchless payment״ 
)1(. 
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 ןיא ןהיפל ,16.3.2020 ךיראתב הפגמה תליחתב רבכ םיסובוטוא יגהנל תורורב תויחנה ואצוה דנלריאב
 .)2( העיסנ יסיטרכל ןמוזמב םולשת לבקל
 םהמ דחא לכ .עסונלו תירוביצה הרובחתה גהנל הניה םינמוזמב םולשת םע הנורוק ףיגנב הקבדהה תנכס
 תירוביצ הרובחתב הנורוק ףיגנב הקבדהמ ששחה .דיל דימ ןמוזמ ףסכ וריבעי םא ינשה תא קיבדהל לולע
 העיסנבש תוחיטבב רוביצה ןומא תא ריזחהל תנמ לע .)3( םלועה יבחרב וז הרובחתב שומישה תא דירוה
 םירכומה תוריהזה יללכ יפ לע לועפל שי ,םיעסונה לע םגו םיגהנה לע םג ןגהל תנמ לעו תירוביצ הרובחתב
  .הלעמל םימושרה
 םולשת תלבקמ ענמיהל ,םיעסונהו םיגהנה תואירב ןעמל ,תיעמשמ דח ץילממ ינא ,ליעל רומאה לכ רואל
 .תירוביצ הרובחתב ןמוזמ

 
 
 ,בר דובכב

 
 סזומ ןולא 'פורפ

 
 
 
 
 
 
 

 :היפרגוילביב
 

1. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/using-
transportation.html 

2. https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/coronavirus-bus-and-train-
drivers-will-no-longer-accept-cash-fares-says-union-1.4204146 

3. https://moovitapp.com/insights/en/Moovit_Insights_Public_Transit_Index-
countries?__hstc=171844735.4f1e2f9ceaafc025b72e4724ff67c77a.1595414191405.15
95414191405.1595414191405.1&__hssc=171844735.1.1595414191405&__hsfp=367
9915686. 


