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תמא הנורוקה –  תפגממ  םרגנה  יתביבס  םוהיז 
הידבו

תומלטצמ תולועפה  רמול , המ  ןיא  .שדחה  הנורוקה  ףיגנ  דגנכ  תובחרנ  יוטיח  תויוליעפ  הנורחאל  וניאר  לארשיב  םגו  םלועה  יבחרב 
עובשמ רתוי  ץרמ , תליחתב  םייתוזח ." הדרח  ידגונ  לטובמ ל" אל  חוכ  שי  םידחפ , הברה  ךכ  לכ  הלעמ  ןיעל  הארנ  יתלב  ביואשכ  .הפי 

המחלמ וסייגתהו ל" םיססרמה  תא  ופלש  ןוגימה , תא  לארשיב  םיריבדמ  ושבל  לארשיב , הנורוקמ  ןושארה  הלוחה  תמש  ינפל 
תויושרה .רודישב  ךכב  רדהתה  רבעמה  תלשממ  שאר  םגו  הקיר , האילמ  ססרל  ריבדמהמ  ושקיב  לארשי  תסנכב  הנורוקב ."

םוהיזל תיתימאה  הנכסה  יהמו  הזה , יוטיחב  תוציחנה  יהמ  םלוא  .יוטיח  ירמוח  ריוואהמ  ססרלו  ףרטצהל  ורחיא  אל  תוימוקמה 
.הקבדהה ןפוא  תא  הליחת  ריבסהל  ךירצ  הנוכנה  הבושתב  להובמה  רוביצה  תא  ענכשל  ידכ  הפגמה ? ללגב  יתביבס 

יכ שיגדמ  ימואל  - ןיבה תואירבה  ןוגרא  .תיתפיט  הרוצב  רבעומ   COVID-19 הלחמל םרוגה  שדחה  הנורוקה  ףיגנ  יכ  עודי  הכ  דע 
.ריר תפיט  םע  עקרקל  חנוצ  אלא  לשמל , תבצחה  ףיגנ  ומכ  ריוואב , ראשנ  אל  ףיגנה  רמולכ , .ינריווא  אלו  יתפיט  רבעמ  לע  רבודמ 

וססבתי ךשמהב  יכ  ןכתיי  .ופאמו  ויפמ  אצויה  ססרה  תא  המישנה  יכרדל  ףואשלו  ותברקב  תוהשל  שי  הלוחמ , קבדיהל  ידכ  ןכל ,
יגולוימדיפא רקחמו  ןוכנ ל-21.4.2020 )  ) םלועב םינחבואמ  םילוח  ןוילימ  ינשמ  רתוי  םע  םלוא  תופסונ , הרבעה  יכרד  לע  תורעשה 
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םע עגמב  הרבעה  ןכתית  םירידנ  םירקמב  ןכ , ומכ  .קבדימ  הלוח  םע  קודה  עגמ  איה  האצמנש  תידעלב  טעמכה  הרבעהה  ךרד  דומצ ,
הלוח ויהיש  ךירצ  םהוזמ , חטשממ  קבדיהל  חילצהל  ידכש  ןיבהל  בושח  תאז , םע  (. fomites  ) םימהוזמ םיצפח  וא  םיחטשמ 

התוא ףאשיו  ודי  ךותל  הפיטה  תא  ףוסאיש  אירב  םדאו  החל , הפיטב  ססובתמ  ןיידע  ףיגנהש  ךכ  חטשמה  תא  התע  הז  םהיזש 
.ןורגה וא  ףאה  ללח  ךותל  תמהוזמה  ודי  ךותמ 

The Lancet  יאופרה ןותיעב  לירפאב  םסרפתהש  רקחמ  .הביבסב  ףיגנה  תודירש  תא  וקדבש  םירקחמ  לע  םיכמתסמ  םיבר 
יצחכ לש  םייח  תיצחמ  ןמז   ) רצק ןמזלו  םיקלח , םיחטשמ  לע  םימי ) םייח 1–3  תיצחמ  ןמז   ) םימי ךרואל  ףיגנה  תודרשיה  לע  חוודמ 

תא םיפקשמ  םניאש  ךכב  הדבעמהמ  םיאצממה  תא  םיגייסמ  םירקוחה  ריינו .) דב  ץע , ןוגכ   ) םיגפוס םיחטשמ  לע  העש )
ילויב 2020 םסרפתהל  רומאו  טופיש  יכילהב  אצמנש  רמאמ  .םוי  - םויה ייחב  חטשמב  יבגא  עגממ  ףיגנב  קבדיהל  לאיצנטופה 

ילוחל םייאופר  תודסומב  הנורוקה  ףיגנב  בחרנ  יתביבס  םוהיז  לע  םיגיאדמ  םיאצממ  גיצמ  תוימוהיז , תולחמ  םוחתב  ליבומה  ןותיעב 
השענ םיתיעל  ונרעצל  םילוחה  . תוטיממ  רטמ  העברא  דע  לש  קחרמב  לוסוריא )  ) ריווא ססרב  ףיגנה  תואצמיה  ללוכ  הנורוק ,

תלבקל ליבוהל  היושעו  בחרה , רוביצה  ברקב  ףיגנה  ינפמ  תוששחהו  םידחפה  תא  הריבגמש  הרוצב  הלאכ  םירקחמב  שומיש 
.הביבסלו םדאל  ערהל  תולולע  ןהיתואצותש  תויוגש –  תוטלחה 

ןוגכ םינימז  יוטיח  ירמוחל  השיגר  תפטעמה  .תינובלח  תפטעממו  ( RNA  ) ייא - ןא - רא גוסמ  יטנג  ןעטממ  בכרומ  הנורוקה  ףיגנ 
רמוחה תוחכונ  תא  םנמוא  םיקדוב  הדבעמ , יאנתב  ומהוזש  םיחטשמ  לע  ףיגנה  תודירש  תא  םימיגדמה  םירקחמ  .הקימונוקא 

(infectivity  ) הקבדהה רשוכ  לע  םג  ןאכמו  ( viability  ) תּויחה לע  תּומלשה , לע  דומלל  ןתינ  אל  הזכ  אצמממ  םלוא  (, RNA  ) יטנגה
סיסב לע  יתיב  יוקינ  רמוחב  יוקינ  יכ  אצמנ  םירקחמה  לכב  םלוא  הגאד , ררועמ  ילוא  הביבסב  םיכורא  םימי  דרושש  ףיגנ  .ףיגנה  לש 

.ףיגנה תא  ירמגל  דימשמ  הקימונוקא 

בזוכו העטמ  עדימ  לש  הפגמב  הוולמ  הנורוקה  תפגמ  .םישותי  ידי  - לע תרבעומ  הניא  הנורוק  ועמשנש , תונעטל  דוגינב 
אשונב העידיל   ) הנורוק  אשונב  םיסותימ  תכרפה  לש  דומע  םסרפ  ימואל  - ןיבה תואירבה  ןוגראש  ךכ  ידכ  דע  היצמרופניאסיד ,) )
איה ונמעטל  רתויב  הלודגה  היעטהה  יתביבסה , רשקהב  הז .) ןויליגב  ירבצ  - םערבו יחידב  ואר  הנורוקה  תודוא  לע  בזכ  תועידי 

ירמוח ססרל  הצלמה  ןיא  יכ  תואירבה  דרשמ  םסרפ  תוצרפתהה  תליחתמ  הליהקב . תורתוימהו  תוזרפומה  יוטיחה  תולועפ 
דרשמה ןובסו ." םימ  םע  יוקינ  תלועפ  עוציב  רחאלו  דבלב , םיחטשמ  בוגינ  תועצמאב  עצבתי  יוטיחה   " תיבב יכו  הנורוק , דגנכ  יוטיח 

תוללכנ ןניאו  תיאורבת , הרבדה  ןניא  הנורוק  דגנכ  יוטיח  תולועפ  יכ  םיריבדמה  רוביצל  הרהבה  בתכמ  םסרפ  הביבסה  תנגהל 
תויושר הככש , אל  םיסוסירה  תובהלתה  תאז , תורמל  וז  . הרטמל  הרבדה  דויצב  שמתשהל  רוסא  יכו  ריבדמ , ןוישיר  תרגסמב 

תחפשממ םיפיגנב  םימהוזמ  םיחטשמ  רוהיט  : " ןוחטיבה דרשמ  לש  ךמסמב  ועייתסהו  םיריבדמל  ופרטצה  "ה  בכו תוימוקמ 
לש המישרו  הנייגיהב  הנבהה  רדעיה  תוברה , תואיגשה  תורמל  יוטיח ," תויחנה  ל" הביס –  וא  ךרוצ  לכ  אלל  ךפהש –  הנורוקה "

תוימוקמה תויושרל  הביבסה  תנגהל  דרשמה  הנפ  ךכש , תויה  .תואירבה  דרשמ  תוצלמהל  םידגונמה  יוטיח  דויצו  יוטיח  ירמוח 
. ריוואהמ  יוטיח  רוסיא  הללכש  ירוביצה , בחרמב  תוזרפומ  יוטיח  תולועפ  ינפמ  הרהזאב 

יוטיחו יוקינ  ירמוחל  יושיר  תבוח  ןיא  לארשיב  .םיעדוי  אל  ונאש  איה  הרצקה  הבושתה  םיססרמה ? םישמתשמ  םירמוח  וליאב 
לש יוטיחו  יוקינ  לארשיב : םושיר  תבוח  הנשי  דבלב  םיבצמ  ינשב  .רתויב  םיליער  תויהל  םייושע  םהמ  םיברש  יפ  לע  ףא  הליהקב ,

יוטיחה תולועפ  לכ  תואלקחה .) דרשמב  םושיר   ) יחה ןמ  ןוזמ  ילעפמ  לש  יוטיחו  יוקינו  תואירבה ) דרשמב  םושיר   ) יאופר דויצ 
דחא לכש  ךכ  תיקוח , הרדסא  תחת  ןניא  ירוביצה  בחרמבו  בכר  ילכב  ןוזמ , יקסעב  תודסומב , םיתבב , םהל  םידע  ונאש  תובחרנה 

.ולש תוליעיהו  תוחיטבה  תוליערה , יבגל  קיסהל  ןתינ  אל  קוחכ , םשרנו  קדבנ  אלש  יוטיח  רמוח  .רמוח  לכב  שמתשהל  לוכי 
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 | יתביבס םוהיזלו  םייחה  ילעבלו  םדאה  ינבל  רתוימ  ןוכיסל  םורגל  תולולע  ירוביצה  בחרמב  תוזרפומ  יוטיח  תולועפ 
 Tedward Quinn, unsplash.com םוליצ :

ירוביצה בחרמב  קבדיהל  יוכיסה  םישנאמ , קחרמ  םירמוש  םתא  דוע  לכ  הנורוקה ? ףיגנמ  תיתימאה  תיתביבסה  הנכסה  יהמ  ןכ  םא 
לכב .ריר  תופיט  שביימה  ריווא  םג  ךכו  ףיגנה , תא  תקרפמ  שמשה  תנירק  .יספא  הארנכ   COVID-19-םילוחמ ב קיר  הנבמב  וא 
התוא תא  ולש  המישנה  יכרד  ךותל  ףואשל  שרדנ  ןיידע  אירב  םדא  לספסה , לע  קריו  הנורוק  הלוח  ףלח  עגר  ינפל  םא  םג  הרקמ ,

תולועפה השעמלש  ךכ  .ףיגנ  לכ  אטחיו  דימשי  הקימונוקא  תצקו  ןובסו  םימ  םע  ידוסי  ןויקינ  םיתבב , .קבדיהל  ידכ  הפיטה 
סוסיר םירוגס  םיללחבו  םינבמב  .יתימאה  ןוכיסה  תא  רוציל  תויושע  תפיוזמה  ןוחטיבה  תשוחת  תבוטל  תוטקננה  תורתוימה 

תולולע תוזרפומ  יוטיח  תולועפ  ירוביצה  בחרמב  .םילודגכ  םינטק  תיבה , יריידב  עוגפל  לולע  םירשואמ  אלו  םיעודי  אל  םירמוחב 
.םימ תורוקמ  םוהיזל  ששח  םייק  ףאו  ריוואהו , עקרקה  לש  יתביבס  םוהיזל  םייחה , ילעבל  םדאה , ינבל  רתוימ  ןוכיסל  םורגל 

.וקיספהל ךירצ  ןכלו  ןכוסמ , וליפאו  רתוימ  סוסירה 

תשוחת תוקינעמ  תופפכהש  ןוויכ  רוביצה , תא  תנכסמ  ףאו  תצלמומ , הניא  הליהקב  תופפכ  תשיבח  יכ  ריכזהל  יוארה  ןמ  ןאכ 
תורידת תא  הדירומ  ןתייטעו  הפפכה , לע  רבטצהל  לולעש  ילאיצנטופה  םוהיזל  תועדומב  תועגופ  םג  ןה  .סוסיב  הל  ןיאש  תונגומ 

.םימהוזמ םיחטשממ  הנורוקב  הקבדה  עונמל  רתויב  הבוטהו  החוטבה  הליעיה , הטישה  איה  איהש  םיידיה –  תפיטש 

ףוטשל תישיא : הנייגיה  איה  ןנוגתהל  רתויב  הליעיהו  הטושפה  ךרדה  יזיפה , קוחירה  ידעצל  רבעמ  הנורוקהמ ? ןנוגתהל  ןכ  דציכ  זא 
.דיימ התוא  ריסת  םיידיה  תפיטש  ירהש  תמהוזמ  ריר  תפיטב  םתעגנ  םא  םגש  ךכ  הפבו , ףאב  עגמ  לכ  ינפל  ןובסו  םימ  םע  םיידי 

.אצמנב וניא  שיגנ  רויכש  תויונמדזהל  קר  'ל  גוכלאה תא  רומשלו  טושפ , ןובסבו  םימרוז  םימב  דימת  שמתשהל  בטומ 
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