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 !ונלוכ לש םייחה תא הניש הנורוק ףיגנ
.ץראב ןושארה הלוחה הלגתה ,ןיסב הפגמה ץורפ רחאל םיישדוחכ
 יתרבחה ,יאופרה םוחתב םיבכרומ םירגתא לומ תדמוע ,םלועב תורחא תובר תונידמ ומכ ,לארשי תנידמ
.ילכלכהו

 םלועב תורחא תואירב תוכרעמ לש ןנויסינ סיסב לע ,םיכילהת לש הרוש העבק ץראב תואירבה תכרעמ
.ללוחמ אוה התוא הלחמהו ףיגנה תודוא םייתיע םימוסרפ ךמס לעו
 תואירב יתוריש לש הליהקהמו ץראב םילוחה יתב לכמ םילפטמ םיתווצ ומיקה ,וז תבכרומ תואיצמ רואל
COVID-19. ילוחב יבטימה לופיטה אשונב עדי יפותיש לש תשר ,תיללכ
 ,2020 רבמבונב םייקתה ינשה סנכה .2020 טסוגוא שדוחב םייקתה עדי יפותישל ןושארה סנכה
 .דחא ןוסיחו םיפיגנ ינש לש ףרוח תויהל רומא היהש ,ףרוחל הנכהכו האולחתב תרזוח הילע לש המוציעב
.הנורוק ףיגנ דגנכ ןסחתהל לארשי תנידמ ליחתת ףרוחה לש ופוסבש התייה הווקתה
 הלחמה יבלשב הליהקבו םילוחה יתבביפרתויזיפ לופיטל תויחנה אשונב הלועפ יפותיש ורצונ ,םויה דע
.דועו קוחרמ לופיטב תונשדח םושיי ,קוחרמ לופיטב ליעי גולאידל רשקהב םיתווצל םישגד ,םינושה
 לש ריהמ ךילהתב תאצמנ לארשי תנידמ ,הפגמה לש רתויב השקהו ישילשה לגה ידכ ךות ,הלא םימיב
.ףיגנה דגנ הייסולכואה ןוסיח
 רבכ תועודיה ףיגנה לש תויצטומה יוביר רואל דחוימב ,הפגמה לש הפוס תא תופצל ידימ םדקומ ןיידע
.םויה

 .ןייל-ןואה יסנכ תרדסב ישילשה סנכל םכתא םינימזמ ונחנא
         האולחתה לע הקיטנגה תעפשה לעו ץראב האולחתה לע ,םינוסיחה לש םתעפשה לע ןכדעתנ הז סנכב
COVID-19.-מ
           .POST CORONA-תכשמתמהתיתיראשה הלחמב םילוחה רפסמ תא לידגת הלועה האולחתה
.הליהקבו םילוחה יתבב הלא םילוחב לופיטו רותיאל תוכרעהה לע ונודי םינוש םימוחתב םיחמומ
 לע ,לארשי תנידמ יחרזאמיצחכל םינוסיחה ךרעמ תא המיקה תיללכה ךיא עמשנ םינוסיחה רדחב
.ל"וחל סוטלו בושל לכונ ובש םויה לעו תויצטומה
 אל ןיידעש םינוש םימוחתב םיחמומ לש תובושתו תולאש ,םינוכדעל סנכה לש ישילשה רדחה תא ונשדקה
 .םידליה תאופרו תואר ,היגולוידרק ,רוע ,תודליימ ,היגרלא :הלא םיסנכב ונודנ

 עדי יפותיש ומקריי םהב םגוסמ םיידוחיי ןייל-ןוא יסנכ תרדסב ישילשה סנכל ונילא ופרטצה
 COVID-19,ילוחב לופיטל רושקה לכב הליהקה יתווצ ןיבל לארשיב םילוח יתב ןיב הלועפו

.הליהקבו םילוחה יתבב ,היבלש לכ לע ,הלחמב לופיטה תוכיא תאו עדיה תא רפשל הרטמב



דיתע ינפ םיפוצ :האילמ
חספיתיא ר"ד :החנמ

הצרמהאשונ
         םידליל םילוחה תיב להנמחספ יתיא  ר"דסנכה תחיתפ

,ארפס דנומדאו יליל ש"ע
רמושה לת ,אביש יאופרה זכרמה

20:03-20:00

The Measured Impact 
of
COVID Vaccination

        .תיללכ ,תונשדחה ףגא שאררצילב ןר 'פורפ
            לש םיחמומה טניבק שאר
"לארשי ןגמ"

20:18-20:03

COVID-19: םימרוג 
 לע םיעיפשמה םייטנג
האולחת

 תמאתומ האופרל הקלחמה שאררחש ןב יש'פורפ
 ,תונשדחה ףגא ,תיטנג תישיא
תיללכ

20:32-20:18

םיחמומ לנאפ
רחש ןב יש 'פורפ :החנמ

וקשרה ןולא 'פורפ

סרבוח לכימ 'פורפ

ןורמוש םעונ 'פורפ

 זכרמה ,'ג תימינפ הקלחמ להנמ
 אישנ .םרכ ןיע ,הסדה יאופרה
 היגרלאל תילארשיה הרבחה
תינילק היגולונומיאו

 תוימוהיז תולחמל הקלחמה תלהנמ
 יאופרה זכרמה ,AIDS-ה זכרמו

תיללכ ,ריאמ

 הטלוקפב רקחמ תדבעמ שאר
הקימונגל הדיחיה ימיקממ ,האופרל
ביבא לת תטיסרבינוא ,תימושיי

20:55-20:32

םוכיס,תובושתו תולאש
םירדחל רבעמו

21:00-20:55חספ יתיא ר"ד



םינוסיחה רדח
םשל לייא 'פורפ :החנמ

הצרמהאשונ

 םילייטמ תאופרל זכרמה שארםשל לייא 'פורפהחיתפ
 יאופרה זכרמה ,תויפורט תולחמו

 ,אביש
רמושה לת

21:03-21:00

COVID-19: םינסחמ ךיא 
?הנידמ יצח

 ,הליהקה תביטח ,דועיס ףגא שארייק תינלכ 'בג
תיללכ

21:20-21:03

 תועיסנו םינסחתמ ,םימילחמ
 תא חתפי ןוסיחה ךיא :ל"וחל
?םלועה

21:35-21:20םשל לייא 'פורפ

 תויצטומה ,הנורוקה ףיגנ
ןתעפשהו

 םיפיגנל יצראה זכרמה להנמגיטסול ביני ר"ד
 תיזכרמה הדבעמה ,םייטונואוז
תואירבה דרשמ לש םיפיגנל

21:50-21:35

22:00-21:50םשל לייא 'פורפםוכיסו תובושתו תולאש,ןויד



Post COVID :"םימילחמ" רדח
ןמרביל יקינ ר"ד :החנמ

הצרמהאשונ

 תואירב תוינידמל ףגא שארןמרביל יקינ ר"דהחיתפ
תיללכ  ,הליהקב

21:03-21:00

COVID-19: "םילוח 
"השק םימילחמ ,לק

 רקס תוקידבו סדייא תאפרמ להנמיול קיציא ר"ד
 ,אביש יאופרה זכרמה ,ןימ תולחמל
רמושה לת

21:15-21:03

 תונורקע :לנאפ
 לדומ תלעפהל תונכתהו

 רותיאל יתפוק /יצרא
 Post ילוחב לופיטו

Corona

 יקינ ר"ד :החנמ
ןמרביל

21:28-21:15

 טביהב הנורוק טסופ
יראלוקסווידרקה

 תיב ,יגולוידרקה ךרעמב ריכב אפוררטכש ןולא ר"ד
 יאופרה זכרמה ,ןוסניליב םילוחה
ןיבר

21:38-21:28

םייתאיר םייוניש
םיילאיציטסרטניא
COVID-19 תובקעב

 )ימר( םהרבא ר"ד
ןמרטנוא

 האיר תולחמל תינכותה שאר
תיתאר סיזורביפותוילאיציטסרטניא
בוליכיא ,ביבא לת יאופרה זכרמב

21:48-21:38

 ןותרמ :היפרתויזיפ
הנורוקה

 תיב ,היפרתויזיפל תורישה תלהנמןימי ילחר 'בג
 יאופרה זכרמה ,ןורשה םילוחה
 היפרתויזיפ םוחת שאר   .ןיבר
תיללכ ,תידפותרוא

21:58-21:48

 םינימסתה
 םיישגרהו םייביטינגוקה
 ברקב חווטה יכורא
-COVID-מ םימילחמ

19

-אריפש תיריע ר"ד
רטכיל

FMRI-ל זכרמה שארו תדסיימ
 זכרמה ,ןוסניליב םילוחה תיבב
 תיבב הריכב הצרמ .ןיבר יאופרה
 רלקאס ש"ע האופרל רפסה
ביבא לת תטיסרבינואב

22:08-21:58

 תובושתו תולאש,ןויד
םוכיסו

22:15-22:08ןמרביל יקינ ר"ד



החמומה תא הכה :COVID-19 רדח
וקשרה ןולא 'פורפ :החנמ

הצרמהאשונ

 זכרמה ,'ג תימינפ הקלחמ להנמוקשרה ןולא 'פורפהחיתפ
 אישנ .םרכ ןיע ,הסדה יאופרה
 היגרלאל תילארשיה הרבחה
תינילק היגולונומיאו

21:03-21:00

 רשפא ,שיגר ינא ,ר"ד
?הנורוקל ןוסיח

21:13-21:03וקשרה ןולא 'פורפ

COVID-19: םידלי םאה 
?םינטק םירגובמ םה

 םידליל םילוחה תיב תלהנמ ןגסשדח רימא ר"ד
 תויווכ ץרמנ לופיט תדיחי להנמו
ם"במר יאופרה זכרמה ,םידלי

21:23-21:13

COVID 19: הדיל ,ןוירה, 
 השענ ואוב-ןוסיחו הקנה
!רדס

 ןלה ש"ע םישנל םילוחה תיב להנמרצינ'זיו ןונרא 'פורפ
 ,ןוסניליב םילוחה תיב ,רדיינש
  ןיבר יאופרה זכרמה

21:33-21:23

 בושח המ-הנורוקו רועה
 ?תעדל

-קוידוד .פ ינור ר"ד
דג

 ,רוע תקלחמ להנמל הריכב תינגס
תיללכ ,קמעה יאופרה זכרמה

21:43-21:33

 ימיבCOPD-ו המטסא
הנורוק

 זכרמה ,תוארה ךרעמ להנמרידא יאחוי 'פורפ
תיללכ ,למרכ יאופרה

21:53-21:43

 יל שי ,בלה יל רבשנ
?הנורוק

 היגולוידרקל הקלחמה שאריקסליפוטןאי 'פורפ
 בל וקאל ןוכמה שארו תיזופשא
 זכרמה ,תינשלופ אל היגולוידרקו

בוליכיא ,ביבא לת יאופרה

22:03-21:53

 תובושתו תולאש,ןויד
םוכיסו

22:15-22:03וקשרה ןולא 'פורפ


