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 םוצמצל איבהל היושע רוביצה ידי לע תבחרנ תוכסמ תייטע
 םיפסונ האולחת ילג עונמלו ,התלכהלו הפגמה ידממ

 

  םירבדה ירקיע

 בחר עדימ רדעיהבו ,הנורוקה תפיגמ תוטשפתה ךשמה תא עונמל תנמ לע .1

 םינותנ ךמס לע היבגל תוטלחה תלבקב ךרוצ שי ,הלחמה תודוא ססובמו

 ילולסמל עגונב םייקה עדיה לע ססבתמ הז ךמסמ ,תיטרקנוק .םייקלח

 .עגמו תומישנ ,תופיט – םויכ םיעודיה ףיגנה לש הקבדהה

 קוחיר ןוגכ( םייתפורת-אל םיעצמא תליבחמ קלח אוה תוכסמב שומישה .2

 ןכותבו תויתמישנ תופיגמ תוצרפתה תרקבלו העינמל )םיידי תנייגיהו יתרבח

 םיטרפ ידי לע תושעיהל לוכי תוכסמב שומישה .)COVID-19( הנורוקה תפיגמ

  .הלחמה לש הצפה תעינמ ךרוצל םילוח ידי לע וא ,הנגה ךרוצל םיאירב

 ,CDC-ה( םיליבומה םיפוגה ללכ ,םויכ .3

 תייטע לע םיצילממ )WHO-הו ECDC-ה

 ישוק םייק רשאכ רוביצב תוכסמ

 ולא תוצלמה .יזיפ קוחיר לע הרימשב

 ךלוהה תיפצת ירקחמ רבצ לע תוססבתמ

 םוסחמ הווהמ הכסמה יכ הלעמה ,לדגו

 לש תילאיצנטופה הצפהל רתויב ליעי

 הנגה קפסמ תוכסמב שומיש יכו םוהיזה

 ךות ,רוביצה ללכל ןהו ןתוא םיטועל ןה

 לע הבוט הטילש רשפאמ אוהש

 סיסב לע ,תאז .הלחמה תוטשפתה
 ריווא ךרד הקבדה תותיחפמ תוכסמ -1 הנומת
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 םרוג תויהל היושע םיינימסת-א םיאשנ ידי לע ריוואה ךרדב הקבדהש הנבהה

 .הנורוקה תפיגמ תוטשפתהב חתפמ

 םע תודדומתהב יטירק ביכרמ הווהמ הכסמב שומישה תבוח ,תאז רואל .4

 רפסמ תא תותיחפמו ינויח םוסחמ תווהמ תוכסמה .הפיגמה תוטשפתה

 םינימסת ילעב וא םיינימסת-א םישנא ידי לע דוחייב ףשננה ריוואב םיפיגנה

 םיפופצ תומוקמב טרפבו ,םירוגס םיללחב דחוימב הבושח תוכסמ תייטע .םילק

 םיהובג םיזוכיר תריבצב םיעייסמה םיאנת םימייק םהב ,תחפומ רורווא םע

   .םיפיגנ לש

 תוריבסה תא תיחפמ )"םיחתנמ תכסמ"( תיאופרה הכסמה היושע ונממ רמוחה .5

 זוכיר לש תיתועמשמ התחפה ידי לע שחרתתשכל התרמוח תאו הלחמל

 לוכי בחרה רוביצה ידי לע תוכסמב שומיש .ריוואב םיאשינה םיפיגנה

 לש וזל המוד ןתוליעי ןכש תוטושפ תויתבכש-תלת תוכסמ לע םג ססבתהל

 .תויאופרה תוכסמה

 תאו הפה תא תוסכמה( תוכסמ לש תיתטישו תבחרנ ,הנוכנ הייטע ,םוכיסל .6

 בצק לש תרכינ התחפהל ליבוהל היופצ בחרה רוביצה ידי לע )ףאה

 ,תאז .ןמז ךרואל האולחתה ידממב ישממ םוצמצלו ץראב ףיגנב הקבדהה

 :םירושימ ינשב לועפל ךכיפל ץלמומ .םידיבכמ םיילכלכ םיריחמ אלל

 :לופכ רסמ תרבעה ךות רוביצל תבחרנ הרבסה )1(

 רובע ןה תנכוסמ הלחמ ינפמ הנגמ ןכא תוכסמ לש תבחרנ הייטע .א

 םג שחרתהל הלוכי הקבדהה ןכש – ותביבס רובע ןהו הכסמה הטוע

  .םינימסת רדעיהב

 לג עונמל ,הפיגמה תוצרפתה לע הטילש רשפאל יושע תוכסמב שומיש .ב

 ,רגס תמגודכ – קשמה לע תולבגמ תרזחהב ךרוצה תא עונמל ךכבו ינש
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 רוביצלו לארשי תלכלכל ןריחמש תויתרבח תולבגהו העונת תולבגה

 .דבכ

 בחרמב תוכסמה תייטע לש )רוטיש ,םידבכ תוסנק( תיביסאמ הפיכא )2(

 הרובחתבו הדובעה תומוקמ ,םירוגס תומוקמב טרפבו םג( ירוביצה

  .)דחוימב הובג ןוכיסה םהב תירוביצה
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 טוריפ

 -ה תמגודכ )שדח ןגותפ ידי לע תמרגנה( תושונאל השדח הלחמ רשאכ .7

19COVID , וסיסב לעש הנבומ עדי רסוח םייק ,תטשפתמו הנושארל העיפומ 

 רדעיה לשב קהבומ עדי רעפ םייק .תוברעתהל תוילנויצר תוטלחה לבקל ןתינ

 .קבדמ תויהל לחה אשנה הב ,םינימסתה רדעיה תפוקתל רשאב םיקיודמ םינותנ

 .הלחמה תוחתפתהל תשרדנה הקבדהה תנמל עגונב עדימ רסח ןיידע ,ףסונב

 280-ל 43 ןיב םישרדנ יכ הארה ,ןושארה SARS-ה ףיגנ לע רקחמ ,הז רשקהב

 תוכיסמ וליפא ,ךכיפל .הלחמ חתפל תנמ לע םדאה ףוגל רודחל סוריו יקיקלח

 םיחטשממ הקבדה תיחפהל תולוכי ,ןובסבו םימב שומיש ידמ תופטשנה תויתיב

 תיחפהל תולוכי ,תאז םע ,תויגרוריכ תוכיסמ .ריוואה ךרד תיתפיט הרבעהו

 ףיגנב ראותש יפכ יפיגנ ערזימ תוליכמה תופיט תטילק תועצמאב הרבעה

 .]8[ תעפשה

 לע הזרכוה COVID-19 תלחמל םרגש )SARS-CoV-2( הנורוקה ףיגנ תוצרפתה .8

 רתויל ,הכ דע המרג איהו תימלוע הפיגמכ 11/3-ב ימלועה תואירבה ןוגרא ידי

 ץמאמ .תונידמ 215-ב תוומ ירקמ ףלא 440-מ רתוילו האולחת ירקמ ןוילימ 8-מ

 דע .הלחמל ןוסיח חותיפלו םיליעי םילופיט תאיצמל להנתמ בחרנ ימלוע

 תוטשפתה תא בכעל ידכ םייתפורת אל םיעצמא םישרדנ ,הז דעי תגשהל

 .]2[ הליכהלו הלחמה

 ,יטירק ןפואב ,םג אלא תוריהמו תויטלחה תובוגתב קר אל היולת הפיגמה תלכה .9

 יעצמא תוליעי תא תועבוק רשא ףיגנה לש הקבדהה יכרד לש תיעדמה הנבהב

 ומשוי םיידי תנייגיה םע בולישב תיבב תוראשהו יתרבח קוחיר ,ב"הראב .העינמה

 הרבעהה תא םנמא ורעזמ ולא םיעצמא .)ץרמב 16( הפיגמה לש םדקומ בלשב

 רשא ךורא קחרמל ריוואה ךרדב הרבעה וענמ אל ךא רצק קחרמל עגמב

 יפכ םינפ תכיסמ תייטע תבוח .הפיגמה לש הליעי אל הלכהל המרג השעמל

 תוליעיב הענמ ,קרוי וינ ריעבו הילטיאב רתוי םירחואמ םיבלשבו ,ןיסב המשויש
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 יאשונ םילוסוריאו ססר לש המיסח תועצמאב ריוואה ךרד ףיגנה תרבעה תא

 בולישש דועב ,ךכ .יתפיט רוזיפ תמיסח תועצמאב עגמ תרבעה םוצמצ ךות ,ףיגנ

 ילולסמ דגנכ הלופכ הנגה םיקינעמ ןכא ,יתרבח קוחירכו םינפ יוסיככ םיעצמא

 תונוש תואצות בינהל יושע םיעצמאה םתוא םושיי רדסו ןומזת ,ףיגנה תצפה

 .]2[ הפיגמה ךלהמב

 םע רישי( עגמ תועצמאב ויה ףיגנה לש תוירקיעה הקבדהה יכרד ,הכ דע .10

 תופיט וא םילוסוריא ,ססר( ריוואה ךרד וא )םיעוגנ םיחטשממ ףיקע וא תושרפה

 תעדונ ןכל .םירורב םניא םינושה הקבדהה יביתנ ןיב םיסחיה ,תאז םע .)תומישנ

 דודיב ,יתרבח קוחירש דועב :תויתפורת-אלה תודדומתהה יכרד תניחבב תובישח

 ירה ,עגמ תרבעה םע בטיה םידדומתמ םיידי תנייגיה בולישב רגסו

 הכיסמ תועצמאב רקיעב תישענ ריוואה ךרדב הרבעה םע תודדומתהש

 .]2,14[ םייניע ןגמו

 

 הנורוקה ףיגנ לש םינושה הקבדהה ילולסמ -2 הנומת

 

 

 :תוכסמ תייטע אשונב םינושה תואירבה יפוג תוצלמה

 לירפאב 3-ב ,הצלמה םסרפ ,)CDC-ה( ב"הראב תולחמ תרקבלו תעינמל זכרמה .11

 ףיגנה תוטשפתה תא טאהל ידכב הטושפ דב תכסמב רוביצה ללכ לש שומישל

 יכ ולעהש םירקחמ רואל ,תאז  .יזיפ קוחיר לע הרימשב ישוק שי םהב תומוקמב
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-א( םינימסת לוטנ  - שדחה הנורוקה ףיגנב םיעוגנה םיטרפהמ רכינ קלח

 םילוכי - )ינימסת םדק( םינימסת םיחתפמ ףוסבל רשא ולא ףאו )ינימסת

 7 זכרמה ןייצמ ,ותצלמהב .םינימסת וחתיפ םרט דוע םירחאל ףיגנה תא ריבעהל

 יכ CDC-ה ץילמה ,ףסונב .]3[ תינימסת-א הרבעהב םידקמתמה םינוש םירקחמ

 רובע ולא םיעצמא רומשל שי ,N95 תוכסמבו תויגרוריכ תוכסמב רסוחה רואל

  .רוביצה ללכ ידיב שומישל ןציפהל אלו דבלב םייאופרה םיתווצה

 תולחמ תרקבלו תעינמל יפוריאה זכרמה םסרפ ,לירפאב 5-ב ,םימי רפסמ רובעכ .12

 שומישב האופר יתווצל תופידע תתל שי ,ןהיפל ,תומוד תוצלמה )ECDC-ה(

 רוביצה ידי לע תוכסמב שומיש יפוריאה זכרמה יפ לע .תיאופר תוכיאב תוכסמב

 ,םיינימסת-םדק וא םיינימסת-א םיאשנ ידי לע ףיגנה תצפה תא תיחפהל יושע

 .הצפהה תא תיחפהל לוכי תוכסמב שומישה המכ דע עודי אל יכ ,זא ןעטנ ךא

 תומוקמב רוביצה ידי לע תוכסמב שומישה תא לוקשל שי יכ ,ונמזב רסמנ דוע

 יכו ,םוקמ לכב תוכסמה יאלמל םאתהבו יזיפ קוחיר לע הרימשב ישוק שי םהב

 ןייצ ,םוכיסל .םינוש םידבמ תויושע תויאופר אל תוכסמב שומיש לוקשל ןתינ

 םירחא העינמ יעצמא לע הרימשל ףסונב אב תוכסמב שומישה יכ זכרמה

 .]4[ םיידי תנייגיהו יזיפ קוחירכ

 2020 לירפאב 12 םוימ )ץראב( םוריח תעש תונקתב הלחוה ,לירפאב 12-ב .13

 תוכסמ תוטעל הבוחה ,םויל םוימ תונכדעתמה תואירבה דרשמ תויחנהו

 תואירק רוביצב תועמשנ ולחה ,ץרמ ףוסב רבכש רחאל ,תאז .ירוביצה בחרמב

 תלחמב הקבדה ינפמ "הנגה תבכש דוע ףיסוהל" תנמ לע הכסמ תייטעל

 וא תילכש ,תישפנ תולבגומ םע םישנא לע הלח אל ,וז הבוח .]1,9[ הנורוקה

 תוסכל ,םתולבגומ בקע םהמ תענמנש וא ,יתועמשמ ןפואב םישקתמה תיאופר

 תוטעל בייח ותיבב ההוש אלש םדא יכ ,ועבק תונקתה .הפה תאו ףאה תא

 :טעמל ,תאז .הכיסמ
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 דירוהל ןתינ זא תויולג םינפב רובידב רחא ךרוצ וא האצרה ןתמ תעב )1(

 לש קחרמב אצמנ בורקה םדאהש יאנתבו תוליעפה ןמזל הכיסמה תא

 רמשנש דבלבו הכיסמ ריסהל הרומה לכוי רפסה תיבב .םירטמ 3

  .םידימלתה ןיבל וניב םירטמ 2 לש קחרמ

 םע םייקל ןתינ אל וביטמ רשא ,םדאל ישפנ לופיטו יאופר לופיט תעב )2(

 לש קחרמ רמשנש דבלבו הכיסמ אלל לופיטה תא םייקל ןתינ ,הכיסמ

  .לפוטמל לפטמ ןיב תוחפל םירטמ 2

 אללו הכיסמ תייטע אלל םייקתיש לוכי עשי רסח וא ןיטקב לופיט )3(

 םייקתהל שרדנ וביט םצעמש לופיטב רבודמש דבלבו ,קחרמ תרימש

 .לפוטמל לפטמה ןיב רתוי הלודג הברקב

 ןוכדע )WHO-ה( ימלועה תואירבה ןוגרא םסרפ ,ינוי שדוח תליחתב .14

 ץילמה אל ,זא דעש( לירפא שדוח תליחתמ תוכסמה אשונב ויתוצלמהל

 הכיסמה תוליעימ תוששח רואל רוביצה ידי לע הכיסמ תייטע לע ןוגראה

 ךכ .)]9,13[ תיאופרה תכרעמה ידבוע רובע ישיא ןגמ דויצבו םיאלמב רסוחו

 ליעי םוסחמ תשמשמ הכסמש הלוע רבטצמה עדימהמ יכ ,רסמ ןוגראה

 ןתייטע לע ץילמה ךכיפלו יתפיטה םוהיזה לש תילאיצנטופה הצפהל

 קליח ןוגראה .יזיפ קוחיר םייקל ןתינ אל וב םוקמ לכב בחרה רוביצה ידי לע

 :םיינשל ויתוצלמה תא

 :לע ץלמוה יאופרה תווצה רובע )1(

 םילוחב וא הנורוק ילוחב לופיט תרגסמב תויאופר תוכסמב שומיש .א

 .עודי אל הנורוק סוטטס םע

 לוסוריא תורציימ תולועפ תועצובמ רשאכ N95 תוכסמב שומיש .ב

  .ולא םילוחב לופיטב
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 :לע ץלמוה רוביצה ללכ רובע )2(

 םימיאתמה םינימסת הארמה לפוטמ לכל תיאופר הכסמב שומיש .א

 .הביבסה לע ןגהל ןוצר ךותמ – הנורוקב האולחתל

 קוחירב ישוק םייק רשאכ תיאופר אל הכסמב ףקיה בחר שומיש .ב

 העינמ יעצמא םושייב ישוק םייק רשאכ וא ,ירוביצה בחרמב יזיפ

 .הביבסה לע ןגהל ןוצר ךותמ  - םירחא

 ליג לעמ םישנא - ןוכיסב תויסולכוא ידי לע תיאופר הכסמב שומיש .ג

 ,תרכוס ,תוירלוקסווידרק תולחמ( עקר תולחמ םע םישנא ;60

 יוכידו תוירלוקסו ורברצ תולחמ ,ןטרס ,תוינורכ תואיר תולחמ

   .טרפה לע ןגהל ןוצר ךותמ – )ינוסיח

 תודע לכ תעכ ןיא היפל תוגייתסה הפסונ תוליגרה תוכסמל עגונב תוצלמהל

 עגונב רקחמ יכ ןיוצ ךא ,ןהב שומישב תכמותה תיתוכיא וא הרישי תיעדמ

 תוכסמב שומישל עגונב תויתיפצת תויודע םע בולישב ,תינימסת-א הרבעהל

 םיילאודיבידניא םיכרע ,)ןלהל ,Lancet-ה רקחמ( בחרה רוביצה ידי לע

 דוגינב .ליעל רומאכ ,םיחנמה םיווקה ןוכדעל וליבוה ,יזיפ קוחירב ישוקהו

 שומיש לע ץילמה WHO-ה ,דבה תוכסמל עגונב CDC-ה תוצלמהל

 )הנתוכ תמגודכ( תגפוס תימינפ הבכשמ תובכרומה תובכש שולש תוכסמב

 רטסאילופ ,ןליפורפילופ( תיבופורדיה תינוציח הבכש ,תופיט גופסל תנמ לע

 רמוח וא ,הנתוכ היושע םייניב תבכשו ןנסל תנמ לע )םהלש בוריע וא

 תוכסמב שומישל תימידקתהו תפרוגה הצלמהה דצל .יבופורדיה

 תוכסמה תייטע יכ WHO-ה ריהזה ,בחרה רוביצה ידי לע )םינוש םיגוסמ(

 התוחפ תודמציהל ליבוהל היושעה תבזוכ ןוחטב תשוחת קינעהל הלולע

 WHO-ה .םיידי תופיטשו יזיפ קוחיר תמגודכ םירחא םייטירק העינמ יעצמאל

 תוכסמב וקסעתי םישנא םאב תימצע הקבדהל ןוכיס םג םייק יכ ,ןייצו ףיסוה

]16[.  
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 :תוכסמה תוליעיב ךמותה רבצנש עדיה ףוג

 םירקחממ הלוע ףיגנה לש הצפה תעינמב תוכסמה תוליעיל תוחכוהה רקיע .15

 ,יופצה האולחתה ירקמ רפסמב הדירי וארה רשא םינוש םייתאוושהו םייתיפצת

 ולא םירקחמ לע .תוכסמ תייטע תבוח תלטה רחאל ,םינוש םייפרגואיג תומוקמב

 :תונמל ןתינ

 הללכש ,2020 ינוי תליחתב Lancet-ב המסרופ רשא הזילנא-אטמ )1(

 םייתאוושה םירקחמ 44-ו םייתיפצת םירקחמ 172-מ םיאצממ

 יעצמא תוליעיב וקסעו םלועה יבחרב תונידמ 16-ב ושענש

 ךותמ .הנורוקה ףיגנ תוטשפתהב המחלמב םינושה העינמה

 תוליעיב וקסע ,םילפוטמ ףלא 13-כ וללכש ,םירקחמ 39 ,ולא םירקחמ

 ,תויתיב תוכסמו )תויגרוריכ תוכסמ וא N95( תויאופר םינפ תוכסמ

 הצובקל האוושהב יכ הלוע ולא םירקחמ םוגיאמ .הקבדה תעינמב

 ,םיעוגנ םיטרפל הפישח רחאל 17.4% וקבדנ הב ,הכסמה תלוטנ

 תנגומ התיה )לולקשב םיגוסה לכמ( הכסמ התטע רשא הצובקה

 .דבלב 3.1%  לש האולחת רועיש םע הקבדה ינפמ רתוי הברה

 ןהו ופשחנ רשא תואירב ידבוע לע ןה הנגה הכסמ תייטע רשאכ ,תאז

 תיתוכיא ההובג ןוחטב תמר םע אצממ( הליהקב םיטרפ לע

-ה תכסמש ירה הכסמה הקינעהש הנגהה ביט תניחבב .)תיטסיטטס

N95 וא תיגרוריכה הכסמה תמועל רתוי הבוט הנגה הקינעה 

 .)הזאג וא הנתוכ תובכש 12-16( תיתבכש בר תימעפ בר הכיסמ

 תויתוכיא תוכסמב רוסחמ תריצימ ששח םירקוחה ועיבה ,תאז רואל

 ךרדה תא אוצמל תוינידמ יעבוקמ ושקבו ןוכיסב תויסולכואה רובע

 .]5[ םינושה םירוביצה יכרוצ ןיב ןזאל

 Proceedings of the National Academy of-ב םסרופש רקחמ )2(

Sciences of the United States of America )11 יכ ,הלעה )ינויב 
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 דוחייב ףיגנה לש הצפהב תועמשמ ביכר הניה ריוואה ךרדב הקבדה

 ביתנ הווהמ איה יכו ,תוישונא תושרפהמ םילוסוריא תריצי תועצמאב

 תעפשה תא םירקוחה ונחב ,וז תרגסמב .הלחמב הקבדהל יטננימוד

 תוכסמ תייטע תבוח יכ וארהו הקבדהה תעינמ לע םינפה תוכיסמ

 הילטיאב םירקמ 78,000-מ רתויב תוקבדהה רפסמ תא התיחפה

 17 ןיב ריעה קרוי וינב ףלא 66-מ הלעמלו יאמב 9-ל לירפאב 6 ןיב

 רשאכ .)יופצה םילוחה רפסמל האוושהב ,תאז( יאמב 9-ל לירפאב

 הגהנוה הב קרוי וינ ריעב ימויה םיקבדנה רועיש תא םירקוחה וושה

 תייטע םש - ב"הרא יבחרב םיקבדנה רועישל הכיסמ תייטע תבוח

 רפסמש דועבש ואצמ םה - תביוחמ התיה אל ןיידע הכסמה

 3% לש בצקב דרֿי קרוי וינ ריעב ימויה םישדחה םיקבדנה

 תנקסמל .0.3%-כ לש היילע הלח ,ב"הרא רתיבש ירה ,הממיב

 רתויב ליעיה יעצמאה איה רוביצב תוכיסמ תייטע ,םירקוחה

 .]2,7[ םישנא ןיב הקבדה תעינמל

 הדירי המגדוה לירפאב 30-ל ץרמב 11-ה ןיב ךרענש יתיפצת רקחמב )3(

 רחאל תואירב ידבוע ברקב םישדחה םיקבדנה תומכב תקהבומ

 ,לפוטמ ,תווצ שיא לכ לע תיגרוריכ הכיסמ תייטע תבוח תתשה

-א 19COVID ילוחל הפישח ינפמ ןגהל תנמ לע םילוחה תיבב רקבמו

  .םינחבואמ םניאשו דבלב םילק םינימסת ילעב וא םיינימסת

 תא ותווצש ל"הצ ילייח ברקב הקבדה ירקמ חותינ עצוב ,ףסונב )4(

 לכבו ,םיריידהמ יזיפ קוחירב ראשיהל וחנוה םילייחה :הנורוקה תונולמ

 .תופפכו קולח ,תיגרוריכ הכסמב ןגמתהל רטמ 2-מ תוחפ לש עגמ

 ,ולא ןוגימ יעצמא תחת ,יאמב 5-ל ,ץרמב 20-ה ןיב ,הרקסנש הפוקתב

 ברקב םידדובמ םע םיעגמל םירושקה הקבדה ירקמ ואצמנ אל

 שומישה תובישחב םה ףא ךומתל םייושע ולא םינותנ .םילייחה

 .]6[ םינפ תכסמב
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 124 ןחבש ,יאמ ףוסב BMJ-ב םסרופש יביטקפסורטר 1הבקוע רקחמ )5(

 ידבוע ידי לע תיבב הכסמ תייטע יכ הארה ,האופר ידבוע לש תוחפשמ

 תא תיחפהל היושע )רבגומ הפישח ןוכיסב םיאצמנה( האופר

 האוושהב יכ ,אצמנ רקחמב .החפשמה ינב תקבדהל ןוכיסה

 ינב םהב תיב יקשמ ,הכסמ הטע אל דחא ףא םהב תוחפשמל

 ןוכיסב ויה ,הלח ןושארה םדאהש ינפל תיבב תוכסמ וטע החפשמה

 רחאל תוכסמ תייטע .החפשמ ןבל הלחמה תרבעהל תחפומ

 יכ עבקנ םוכיסב .ל"נה הזילנאה יפל הנגה אל םינימסתה תעפוה

 .]11[ הקבדה תעינמב 79% לש תוליעי התיה תוכסמל

 תכרעהל םייטמתמ םילדומ ינש ראית ,ינוי תליחתב הינטירבב םסרופש רמאמ .16

 תפיגמ לוהינב רגס תוינידמ בולישב םינפ תוכסמ לש הריבסה תוליעיה

 םיקבדנ אל ומילחהו וקבדנ רשא םישנא( תוחנה רפסמ חינמ לדומה .הנורוקה

 םירטמרפ רפסמל סחייתמו )םייתנוע הנורוק יפיגנב שחרתמה ןמ הנושב - תינש

 לע ,50%-ב דבה תוכסמ תוליעי תא ךירעמו תולדוממה תוכסמה ביטב םידדוב

 הקבדה תיחפמ רגס יכ ,חינמ דוע לדומה .רתוי ההובג תוליעי ןתיברמלש ףא

 זאו םינימסתה תעפוה ינפל םיימוי-םוי האישל העיגמ הקבדהה יכו ,עובק סחיב

 תייטעל רוביצה תונעיהב םייונישמ םלעתמ לדומה יכ ,ןיוצי .תינוטונומ תדרוי

 רעושמה ךרעל בורקה ,4-ו לבוקמכ R0( – 2.2( הקבדה ימדקמ ינש חינמו תוכסמ

 :לדומהמ תוירקיע תונקסמ .)הינטירבב הפגמב

 תוכסמב שומיש ןתניהבו )2.2( לבוקמה הקבדהה םדקמ לש החנהב )1(

 הכסמב ףיצר שומישב יכ ךרעומ ,)הלעמו תוליעי 75% לש( תוליעי

 םדקמ ,)םינימסת רדעיהב םג( 2הייסולכואהמ 75%-כ ידי לע

 תכיעדל ליבוהל ךכבו 1-ל תחתמ לא תדרל לוכי הקבדהה

 
1 tudyS Cohort, ןמז ךרואל םישנא תצובק רחא בקעמ רקחמ 

הייסולכואהמ 2  50% 95%  ידי לע הכיסמ תייטעב םג קפתסהל ןתינ היהי ,הלעמו תוכסמב  לש תוליעי תולעב   שומיש השענ רשאכ
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 םנשי יכ םינייצמ םירקוחה .םיפסונ האולחת ילג תעינמלו הפיגמה

 הבכש תוליכמ תולעב - יתיב רוציימ תוכסמ םג יכ םיארמה םירקחמ

 הלעמל לש תוליעיב ודקפית - תינוציח הבכשכ ריינ תובגמ יתשו ,תחא

 לדוגב םיקיקלח ןוניס לש םיגשומב תיגרוריכ הכסמל האוושהב 90%-מ

 .רטמוננ 20-200

 תיטע תבוח םע ,2.2 לש הקבדה םדקמ לש החנהב ,תאז תמועל )2(

 הקבדהה םדקמ תדרוהש ירה ,םינימסת תעפוה רחאל קר הכסמ

 הייסולכואהמ 95%-מ הלעמל רשאכ קר תגשומ 1-ל תחתמ לא

  .N95 תכיסמ הטוע

 העינמ יעצמא וא רגס רדעיהב תוכסמב שומישה תעפשה חותינב )3(

 ,רוביצה ידי לע תוכסמ תייטע תוינידמל 100% לש תויצ-ב ,םירחא

 רתוי ךומנ רפסמ ,יפוסה הפיגמה ףקיהב רתוי הלודג התחפה :םיגשומ

 רשאמ םיליעפ םירקמ רפסמ לש רתוי ךומנ אישו םירטפנו םילוח לש

  .תוכסמ תייטע אלל ,רגס לש בצמב

 רשאכ םגו רגס ןיא וב שיחרתב םג יכ ,םינייצמ לדומה יננכתמ ,ךכ )4(

 תוכיא לשב( הקבדהל רבגומ ןוכיסב ומצע אוצמל יושע הכסמה הטוע

 ילאיר אל שיחרת - עגמב הקבדהל רבגומ ןוכיסו הכסמה לש הדורי

 ירה ,)הכסמ תייטע תבוח שי ןהב תונידמב שחרתמב בשחתהב

 תדרוהב ללככ הייסולכואל םיעייסמ תוכסמה תא םיטועהש

 .הקבדהה ירועיש

 ידיימ ץומיאב תכמות םהלש הזילנאה יכ םימכסמ ,לדומה יננכתמ

 - ינוויאטה לדומל המודב רוביצה ידי לע תוכסמ תייטע לש ילסרבינואו

 רוצייל תוחתופמ תוינכות םע תוכיסמ ןוילימ 13-ל עיגי ימויה רוצייה םש

 תצפהב תובישח הנשי יכ םינייצמ םירקוחה .ךשמהב N95 תוכיסמ לש יתרדס
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 "יילע הניגמ ךלש הכסמהו ךילע הניגמ ילש הכיסמה" ויפל רוביצל רסמה

]8,10[.  

 )2020 לירפא( גנוק גנוהב היגולונכטלו עדמל הטיסרבינואה םסרפש ףסונ רמאמ .17

 העפשה הארהו תוכסמ לש תילסרבינוא הייטע תעפשה יוזיחל םילדומ ינש גיצה

 העפשה תמועל הכסמ הטוע הייסולכואהמ 80% תוחפל רשאכ תיתועמשמ

 ,הלוע םילדומהמ .הכסמ הטוע הייסולכואהמ 50%-מ תוחפ רשאכ תילמינימ

 םימי 50 רחאל( הפיגמה ךלהמב םדקומ ץמואת הכסמה תייטע תבוחש לככש

 לש ץומיאה םאש דועב ,רתוי תיתועמשמ היהת התעפשה ךכ )תוצרפתההמ

 תורתונ ולא תויזחת .תילמינימ היהת העפשהה ,רתוי רחואמ עצובי תוינידמה

 רשא תויזחתה ןמ הלועכ .תויתיב תוכסמב שומיש לש הרקמב םג ןניעב

 תוינידמה יעבוקב רמאמה ירבחמ וקחד ,תמא ינותנ לומ ותמוא/ותמוע

 הבוט הנבה רשפאל תנמ לע .רוביצב הכסמ תייטע תבוח לש תוינידמ םשייל

 רתאב לדומה לש היצזילאוזיו תרשפאמה היצלומיס םירקוחה ומסרפ לדומה לש

- http://dek.ai/masks4all/ ]18[. 

 יח לדומ ןחב ,2020 יאמב םסרופו גנוק גנוה תטיסרבינואב ךרענש רקחמ .18

 םיאירב םירגוא ופשחנ ,רקחמב .שדחה הנורוקה ףיגנב ריוואה ךרדב הקבדהל

 ,והשלכ ןגמ םרוג אלל ,הנושארה הצובקה .תונוש תוצובק שולשב הלוח רגואל

 ונחב תורחאה תוצובקה יתש .ריוואה ךרד ףיגנה לש הקבדה תמייק יכ החיכוה

 םיפשחנ וילא תיגרוריכ הכסמב ןגומה עוגנ רגוא לש ,דחאה :םינוש םיראתמ ינש

 לע םינגומה םיאירב םירגוא םיפשחנ וילא עוגנ רגוא לש ,ינשהו ,םיאירב םירגוא

 תעינמל תויגרוריכ תוכסמב שומישהש הארה רקחמה .תיגרוריכ הכסמ ידי

 בצק תא תיתועמשמ תיחפה םילוח םירגואמ תויתמישנ תופיט לש הטילפ

 לע הנגהל תיגרוריכ הכסמב שומישהש דועב .)P=0.019( 16%-ל הקבדהה

 עיגה אל רבדהש ףא ,33%-ל קר הקבדהה בצק תא תיחפה םיאירבה םירגואה

 תויח לש ןטק רפסמב שומיש לשב ,הארנה לככ – תיטסיטטס תוקהבומ ידכל

 הכסמ תנגה תחת וקבדנ רשא םירגואה םג ,תאזמ הריתי .)P=0.128( הדבעמ
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 םירגואל האוושהב רתוי ךומנ יפיגנ סמוע םע רתוי הלק הלחמ ומיגדה

  .יוסינה לש דואמ םדקומ בלשב רבכ ,הארנה לככ ,וקבדנש ,הנגה אלל

 םילוח םירגוא ידי לע תוכיסמ תייטע יכ ,וארה רקחמה תואצות ,הנקסמל .19

 האצות – םיאירבה ידי לע תוכיסמ תייטעמ רתוי ףא הבושח התייה

 יבגל יוסינה יאצממ .תעפשב הקבדה לע םירקחמ תריקסב םיאצממל המיאתמה

 ריוואה ךרדב הקבדהמ הנגה ךרוצל תיגרוריכ הכיסמ תועצמאב הציצחב שומישה

 תא תיחפהל תנמ לע הליהקב הכסמב בחרנ שומישב םיכמות רגוא לדומב

 תויסולכוא לע ןגהל תנמ לעו םיינימסת-א םיאשנמ ףיגנה תצפה תומכ

 .]14[ ןוכיסב

 

 תצפה תא וענמ תוכסמב שומיש םהב םירקמ ירואית רפסמ םימייק ,ףסונב .20

 :הלחמה

 הלוח יכ הלע הינטירבב הכרענש תיגולוימדיפא הריקח תרגסמב )1(

 ,תרחא העיסנב .הכסמ הטע אל אוה רשאכ בכרב םישנא 5 קיבדה

 .]8[ םיעסונה וקבדנ אל הכסמ הטע הלוחה ותוא הכלהמב

 ,ירוזימב תוחוקל 140-כב ולפיט ,הנורוק ילוח רעיש יבצעמ ינש )2(

 ףא .תוכסמ וטע תוחוקלהו םה רשאכ םיינימסת םדועב ב"הרא

 .]17[ קבדנ אל םילפוטמה ןמ דחא

 Science of The Total-ב םסרופ רשא רקחמ ,הכסמה ביטל רשאב .21

Environment הכסמ לומ תיתבכש תלת הטושפ הנתוכ הכסמ ןחב ,יאמב 18-ב 

 1000-ל 20 ןיב םיענה םילדגב םינוש םיקיקלח ןוניסב תיאופר תוכיאב תיגרוריכ

 רובע תוכסמה יתש ןיב ןוניסה ביטב לדבה האצמ אל הקידבה .רטמוננ

 לדבה ואצמ אל רשא םירחא םירקחמל המודב תאז .תעפשב םילוח 211
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 תוכסמ ןיבל תוכסמה ןיב יתועמשמ לדבה אצמנ יכ םא( תוכסמה ןיב יתועמשמ

FFP-2 15[ )ןוניסב רתוי תוליעי ויהש[. 

 

 הקבדה תעינמב תיגרוריכ הכסמל המוד תוליעי תיתבכש תלת דב תכסמל - 3 הנומת
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 םוכיסל

 וא םיינימסת-א( םינחבואמ אל םיעוגנ םילוח ידי לע ריוואה ךרדב ףיגנה תצפה .22

 תוטשפתה תרקב תוינכות לש ןתוליעי תא עובק ןפואב תרערעמ )םיינימסת-םדק

  .יתרבח קוחירו םיעגמ בקעמ ,תובחרנ תוקידב עוציב לע תוססובמה הלחמ

 תויהל היושע םיינימסת-א םיאשנ ידי לע ריוואה ךרדב הקבדה יכ ,תויודעה רואל .23

 הווהמ הכסמב שומיש תבוחש ירה ,הנורוקה תפיגמ תוטשפתהב חתפמ םרוג

  .הפיגמה תוטשפתהב המחלמהמ דרפנ יתלב קלח

 ריוואב םיפיגנה רפסמ תא תותיחפמו ליעיו ינויח םוסחמ תווהמ תוכסמה .24

 ,ךכיפל .םילק םינימסת ילעב וא םיינימסת-א םילוח ידי לע דוחייב ףשננה

 רשא םיאנתה םיררוש םהב םירוגס תומוקמב תוכסמ תוטעל דחוימב בושח

 ,םילוח יתבו תואפרמ תמגודכ םיפיגנ לש םיהובג םיזוכיר תריבצב עייסל םילוכי

 םע םירחא םיפופצ תומוקמו תודעסמ ,תירוביצ הרובחת ,םינוינק ,םיסוטמ

  .תחפומ רורווא

 תאו הלחמל תוריבסה תא תיחפמ תיגרוריכה הכסמה היושע ונממ רמוחה .25

 םיפיגנה זוכיר לש תיתועמשמ התחפה ידי לע שחרתתשכל הלחמה תרמוח

 םיעוגנ אל םיטרפ לע ןגהל םג תולוכי תוכסמה .ריוואב םיאשינה

  .ףיגנה תא תוליכמה תופיטמו םילוסוריאמ

 לוסוריאה ןוניס יטביהב טרפב( תויתבכש תלתה תוליגרה תוכסמה לש ןתוליעי .26

 .ונחבנ רשא תויאופרה תוכסמה לש ולאל המודכ האצמנ ,)םינוש םירמוח לש

 התפיכא לעו רוביצב תילסרבינוא תוכסמ תייטע תבוח לע ץלמומ ,ךכיפל

 הפגמה ידממ תא םצמצלו ףיגנה תצפה תא עונמל הרטמב ,תינדפקה

]14[. 
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