
 הנורוקה תפגמב םידלי לש הקבדהו תוקבדיה ,האולחת

 תלאש הלוע ,רגסהמ לארשי יחרזא לש תיתגרדה האיציל תיבטימ היגטרטסא חוסינ תארקל
 .םינש 9 ליג דע םידלי לש טרפבו ,םיידוסיה רפסה יתבבו םידליה ינגב םידומילל הרזחה

 רפס יתב תותכו ןג יאליגב םידלי לש ךוניחה תרגסמל הרזחל רשקהב רתויב תיתועמשמ היגוס
 םיאבה םישנא םיקיבדמ ולחש םידלי הדימ וזיאבו ,ולא םידלי ברקב תוקבדיהה תמר איה ,ידוסי

 לע-יקיבדמ םה םידלי יכ ונעט םינוש םינשרפ ,רבשמה ךשמב .)םירגובמ וא םידלי( עגמב םתיא
)super-spreaders( םידלי לש םידומילל הרזחה תא תיתועמשמ הרוצב תוחדל ועיצה ךכיפלו 
 .םיריעצ

 ,םיגולוימדיפא תללוכה( הסדהו תירבעה הטיסרבינואה לש לגס ישנא לש הדובע תצובק תרגסמב
 ורבטצהש תויודעה תא ונחב )דועו םיאנילק ,םיאקיטסיטטס ,םיפרגומד ,תוימוהיז תולחמב םיחמומ
 :ונפסאש עדימה ריצקת ןלהלו אשונב הכ דע

 .)םינש 1-10  יאליגב תודקמתה( םידלי ברקב האולחת .1

 
I. םיתמואמ םידלי ברקב האולחת.  

 עדימ םסרופ ןהב תונידמה לכב .ךומנ אוה וקדבנש םידלי ברקב האולחתה רועיש •
 תומייק .דאמ ךומנ אוה 1-10 ליגב םיתמואמה םיקבדנה רועיש ,םיקבדנ לע
 לארשימ םינותנ םימייק ןכו ,הידבשו ב"הרא ,האירוק ,ןיסמ ראשה ןיב תוריקס
 ברקב תושענ תוקידבה תונידמה תיברמבש ןוויכמ ,םלוא .)ךשמהב םיטרופמ(
 וא םימוטפמיסה ילעב םע עגמב ויהש ולא ,םימוטפמיס ילעב( ןוכיס תוצובק
 תוקבדיהה רועיש תא אטבמ וניא הז רועיש יכ חינהל ריבס ,)ל"וחמ םירזוחה
 םיטמוטפמיסאה םילוחה רועישו דואמ ןכתי .םידליה תייסולכוא ברקב יתימאה
  .רתוי הובג םידלי ברקב

 הדיחיה הנידמה איה דנלסיא .םידלי לש תיללכה היסולכואב האולחתה רועיש .1
 היסולכואב האולחתה רועיש לע יתייסולכוא רקס לש תואצות הכ דע הקפיסש
  .)https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2006100( תיללכה
 לש םימגדמ ינשו ,הובג ןוכיס ילעב ברקב דחא ,םימגדמ השולש ללכ רקחמה
 םירזוח וא ,םיעגמ ,םינימסת ילעב( הובגה ןוכיסה ילעב ברקב .תיללכה היסולכואה
 10  ינב ןיבמ וליאו םייבויח ויה הטמו 10 ינבמ 6.7% יכ הארמ רקחמה )ל"וחמ
 ירקמ ואצמנ אל ,ךכמ בושח .13.7% לע דמעו לופכ היה םייבויחה רועיש הלעמו

 תיללכה הייסולכואב שפנ 10,000 לש םגדמב 10 ליגל תחתמ םידלי לצא הקבדה
 הפיגמ ןיאש ךכ לע םיעיבצמ םיאצממה .10 ליגל תחתמ םידלי 850-כ ומגדנ הבש
 רתוי הכומנ הארנכ םהמ תעבונה הקבדההשו ,10 ליגל תחתמ םידלי לצא הבחר
 םידליהשו אשונב דיחי רמאמ והזש רוכזל בושח .הלחמה הייוצמ הב הביבסב םג

 םג בושח .תיללכה הייסולכואב םידליה תא םיגציימ חרכהב אל רקסב ופתתשהש
 יפ לע ףאו )םיחותפ וראשנש( רפסה יתבל תכלל וכישמה דנלסיאב םידליהש ןייצל
 .הקבדה התפצנ אל ןכ
 



II. םידלי ברקב הפירח האולחת.   
 דואמ ןטק רועיש ברקב העיפוה הפירח הלחמ ,ךכ לע וחווידש תונידמה ברקב •

 16 ליגב םידלי 2135 ךותמ )ןיס(  Hubei זוחמב ,ךכ  .1-10 ליגב םידלי לש
 .)2.9%( הפירח הלחמ התייה 21 -ל םהמו ,ותמוא 728 ,םילוחכ ודשחנש הטמו
 הארה לירפאב 2-ה דע יקלח עדימ לע ססובמ ב"הראב CDC-ה לש ח"וד
 םירקמ לש דואמ טעומ רפסמב תנייפואמו ,םידלי לצא הפירח תוחפ הלחמהש
 ךכ לע םיעיבצמ לירפאב 15 -ל םינכדועמה האולחת ינותנ ,לארשיב .1-14 ליגב
 םילוחה ללכל םג ןוכנ הז ןותנו ,םילוחה ללכמ דבלב 5% םיווהמ םילוח םידליש
 .)קרב ינבב 5.4% -ו ,יללכ ןפואב 4.9%( עודי תוצרפתה דקומב םילוחל םגו

 .100,000 -ל 33.4 וניה 9 ליג דע םידלי ברקב האולחתה רועיש ,ףסונב
  .םידלי ברקב התומת .2
 דואמ ךומנ אוה םידלי ברקב התומתה רועיש תונושה תונידמב םיחווידה ךמס לע •

 דחא תוומ הרקמ סחוי ,לירפאב 15-ה דע הילטיאב לשמל ךכ .)יספאל בורק(
  .)קונית תתומתב רבודמש ןכתיו( 0-19 ליגה תצובקב דליל םיתמ 19,508 ךותמ
 היה אל ,סוריול וסחויש תוומ ירקמ 6,234 ךותמ לירפאב 3-ה דע סלוו-ו הילגנאב
 דחא ,ומשרנש תוומה ירקמ 10,793 ךותמ ,דרפסב .15 ליגל תחתמ דחא אל ףא
 ןיא לארשיב .קונית תתומתב רבודמ םא רורב אל ןאכ םגו ,0-9 ליגב דליל סחוי

   .35 ליגל תחתמ התומת ירקמ
  :םידלי ידי לע הקבדה .3
 ,היגברונמ הריקס רמאמ .וז תילאנידרק הלאש רישי ןפואב קדובש עדימ רסח •

 לע םיחווידה רפסמ יכ אצמ האירוקמו ןיסמ םינותנ ןחבש ,רבשמה תליחתמ
 לע השקמ רבדה .)יספא השעמל( דואמ טעומ היה םידלימ סוריוה תרבעה
  .תונקסמ תקסה

 םילעופ םיידוסיה רפסה יתבו םינגה הידבשב .הידבשמ קיסהל ןתינ ףיקע עדימ •
 םילוחה םידליה רועיש יכ הארמ הידבשב םילוחה תוגלפתה .רבשמה ךרוא לכל
 ןיפיקעב קיסהל ןתינש ןכתי ןאכמו )0.53% םהש ,11,927 ךותמ 64( דואמ ךומנ
  .הכומנ הקבדה לע

 אל םויה דעש ןייצל שי תאז תורמלו ,לודג לארשי תייסולכואב םידליה לש םקלח •
 ןיסב  .םתריגס ינפל לארשיב תויכוניחה תורגסמה ללכב הקבדה דקומ םשרנ
  .תיסחי ןטק םידלי לש הקבדהה רגאמ ךכיפלו ,תונטק תוחפשמה הילטיאבו

 תוריקח עוציב רשפאמה רבד ,הברהב לודג החפשמב םידליה רפסמ ,לארשיב
 תוחפשמב דוחייב ,תוחפשמ ךותב הקבדהה תייגוס לש תוקימעמ תויגולוימדיפא
   .תויוצרפתה ידקומבו םידלי תובורמ

  .תוכומנה תותיכהו ןגה ידליל רפסה יתב תחיתפ .4
 רפסה יתבב דקמתהש רמאמ  Lancet -ב םסרפתה הנורחאל •

)-https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352
X/fulltext-4642(20)30095(. לש תיתאוושהו הבחר הריקס לע ססובמ רמאמה 

 הנקסמה .הפגמה םוצמצל יעצמאכ רפס יתב תריגס  תא וקדבש םירקחמ ןווגמ
 תושלח רפס יתב תריגסב תוכמותה תויודעה עגרכש  איה רמאמהמ הלועה
 לכל הייסולכואב ףיגנהמ התומתה רועיש תא תיחפמכ ךרעומ הז דעצשו דחוימב
 תריגס לש תוליעיה תא ןחבש דחא רקחמש הלוע רמאמהמ .2-4% -ב רתויה
 תוליעי לע עיבצה ,יתרבחה  קוחירה יביכרמ ראשמ תדרפנ תוברעתהכ רפס יתב
 יתב תריגסב ךורכה ירשפאה קזנה םג גצומ רמאמה תרגסמב .דבלב תילוש



 םידלי לש הקבדה לע עדימב רוסחמ לע עיבצמ הז רמאמ םגש ןייצל  שי .רפסה
 .םהמו
 

 וכותב םידליה ביכרמו האולחתה תוחתפתה יוזיחל שמשמה לדומה .5
 תוחתפתה יוזחל םיבר םירקמב שמשמ תיתנוע תעפש לש התוחתפתה לדומ •

 םיקבדנ םה ,בושח הקבדה רוקמ םה םידלי תעפשה לדומב .םיפיגנמ האולחת
 םידליהש םינשרפה לש הרבסה האב ןאכמ ילואו( םיהובג םירועישב םיקיבדמו

 קלח וחתופ התוחתפתה סיסב לעש( םיריזחה תעפשב .)לע-יקיבדמ םה
 היה םידלי לש הפירחה האולחתה רועיש )םויה םיצופנה םילדומהמ יתועמשמ
 וחתופש םילדומב ,ךכיפל .הליגר תיתנוע תעפשב חיכשה רועישהמ הברהב הובג
 םא ,םלוא .בושח ביכרמ היה רפס יתב תריגס ,הפגמה םוצמצל םיעצמא תניחבל
 יכ הלוע  ולא םיפיגנ םע ןויסינהמ ,םירחא הנורוק יפיגנל רתוי המוד יחכונה ףיגנה
 ןיוצש יפכ( הלחמה תוטשפתה תעינמב הבושח המורת ןיא רפסה יתב תריגסל
 .)Lancet -ב רמאמב
 

 :הז ללכבו קודבל יוארש תובר תויגוס ןיידע ורתונ ,ןוחבל יוארש תופסונ תויגוס .6
 תוריקח ,ליעל רומאכ ?ךומנ םנמוא םידלי לש הקבדהה לאיצנטופ םאה •

 שי תוחפשמל ןהב תויסולכואב דחוימב ,לארשיב תוקיודמו תופיקמ תויגולוימדיפא
  .הז אשונ ריאהל תולוכי םידלי לש רכינ רפסמ

 לש הקזח החנה לע םיססובמ ,תוינידמה יעבוק תיברמ תא םישמשמה םילדומה •
 יוניש םא קודבל שי .םיאליגה לכ ינפ לע דיחא )attack rate( הקבדה רועיש
 ןכ ומכ .םיססבתמ םה םהילע םייטמתמה םילדומב תונוש תואצותל איבי החנהה
 יוארש םידלי לש תוקבדיה/הקבדה ירועיש יבגל תוריבסה תוחנהה ןהמ ןוחבל שי
 .ולא םילדומב חינהל
 

 :םוכיס .7
 ,םידלי לש םתואירב לע הנגה :םימעט ינשמ אובל הלוכי רפס יתב תריגסל הקדצהה
 תונידמ ןווגממ םויכ םייקה עדימה .היסולכואה יקלח רתי לש םתואירב לע הנגהו

 דע ופסאנש םינותנמ .דאמ ןטק אוה םידלי לש םתואירב לע םויאהש ךכ לע עיבצמ
 יתב רשאכ םג( ךומנ אוה 1-10 יאליגב םידלי ברקב הקבדהה רועיש יכ הלוע הכ
 .רתויב ךומנ אוה ולא םידלי ברקב הפירחה הלחמה רועיש יכו ,)םיחותפ וראשנ רפס
 הארנ ,הייסולכואה יקלח רתי לש תואירבה בצמל רפס יתב תריגס תמורתל רשאב
 ךא .תעפשה תלחמ תוגהנתהמ וחקלנש םיאצממ לע תוכמתסהב טקננ הז יעצמאש
-covid -ל יתועמשמה הקבדהה רגאמ םה םידליש ךכל תויודע ןיא ,תעפשמ הנושב

   .)ןוכנה אוה ךפהה ילואו( "לע-יקיבדמ" םהש ןכש לכ אל ,19

  
 ןיא ,ןכ ומכ .דבלב םיידוסי רפס יתבלו םינגל תסחייתמ וז הריקסו ,ליגה םע הלוע הלחמל ןוכיסה
 ןווגמ םע בלתשהל ,תוריהזב תושעיהל תבייח 9 ליג דע םידליל רפס יתבו םינג תחיתפש קפס
 ומכ ,הנושארה הפוקתב םיפסונ םיעצמא תטיקנ ךות ילואו םייללכה "יתרבחה קוחיר"ה יעצמא
 עובש( תורמשמב הדימל ,הנייגיה לע הרתי הדפקה ,םידומילה םוי ךלהמב תיתרגש םוח תדידמ
 ךכמ .םידליה ןיב קחרמה תא לידגהל ךכבו תוקירה תותיכל תותיכה לוציפ וא/ו )'דכו עובש
 ליחתת רפסה יתב תחיתפש יאדכ .רפסה יתב תווצ ברקב תוגהנתהב םייוניש םג ובייחתי

 םהירוה ,םידליה לש האולחת לש ינדפק רוטינב הוולתשו תוצרפתה ידקומ םניאש םירוזאב
 לע הדבכהה ךא .)םימי 10 -כ לש הייחדב( תויללכה האולחתה תומגמ לש ןבומכו םהירומו



 בלשב יכ ,ןייצל שי .תיחכונה תוינידמה ךשמהב הכורכה הדבכההמ הברהב הנטק היהת הרגשה
 ןייפאמה הובגה ןוכיסה תאפמ וניעב ראשי תותבסו םיבסו םידכנ ןיב יתרבחה קוחירהש יואר הז
      .רגובמה ליגה תא
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