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הביבסוהרצקב הנורוק  ךרכ 11(1 / ) ביבא 2020 /  2020ןויליג  יאמב ,  6

תוהובג תורוטרפמט  ןיב  רשק  םיארמ  הדבעמב  םייוסינ  םירקחמ  דחא , דצמ  הפגמה ? רוגימל  איבי  ץיקה  םאה  הלאשה  תלאשנו  תויתנוע , ןה  תובר  תוימוהיז  תולחמ 
minty.com םוליצ : החפשמ |  התואמ  םירחא  םיפיגנ  לצא  האולחת  לש  יתנוע  סופד  אצמנ  אל  ינש , דצמ  .הנורוקה  ףיגנ  תודרשיהב  הדירי  ןיבל 

האולחת ב- ןיבל  הביבסה  תרוטרפמט  ןיב  רשקה 
COVID-19

SARS-  ) שדחה ףיגנה  תעפוה  רחאל  םישדוח  השולש  תימלוע  הפגמכ  ( COVID-19  ) הנורוקה לע  זירכה  ימלועה  תואירבה  ןוגרא 
רתויב מ-150 תוריהמב  םיקבדנה  רפסמ  לדגו  ךלה  עיפוה , זאמ  םישדוחה  תשולש  ךלהמב  .רבמצד  שדוח  ףוסב  ןיסב  ( CoV-2

.ףרוחה תפוקתב  תויוצמ  ויהש  הפוריאב  תונידמב  רקיעבו  תונידמ ,

הדבעמב םייוסינ  םירקחמ  דחא , דצמ  הפגמה ? רוגימל  איבי  ץיקה  םאה  הלאשה  תלאשנו  תויתנוע , ןה  תובר  תוימוהיז  תולחמ 
לש יתנוע  סופד  אצמנ  אל  ינש , דצמ  (. SARS-CoV-2  ) הנורוקה ףיגנ  תודרשיהב  הדירי  ןיבל  תוהובג  תורוטרפמט  ןיב  רשק  םיארמ 

תויטנוולרה תולאשה  יתש  ורקסיי  תאז , רואל  . MERS-CoV-ו SARS-CoV ללוכ החפשמ  , התואמ  םירחא  םיפיגנב  האולחת 
םאהו המחה ? הנועב  האולחת  תדירי  שי  םאה  האולחתה : לש  יתנועה  סופדה  יבגל  העש  יפל  ימלועה  רקחמב  ןהילא  וסחייתהש 

? הנשה לכ  ךרואל  האולחתל  ןוכיסה  תא  התיחפמ  ( ambient temperature  ) הביבסה תרוטרפמטב  היילע 
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ירוזאב רתויב  םיהובג  ויה  םה  יכ  אצמנ  םירוזאו , תונידמ  םיימויה ב-121  האולחתה  ירקמב  לודיגה  ירועיש  וב  וקדבנש  רקחמב  "
רק וא  רתוי  םח  םילקאב  ודריו  תולעמ  לש 5  תעצוממ  הרוטרפמט  םע  םירוזאב  אישל  ועיגה  לודיגה  ירועיש  טרפב , .גזוממ  םילקא 

clip art mag רויא : רתוי | "
ףיגנהש תונידמבש  ךכב  בשחתהב   : ץיקה ישדוחב  םלעית  הפגמהש  תופצל  רשפא  יאש  ךכל  תויזכרמ  תוביס  שולש  ןנשי 

תוחלה רשאכ  תדרוי  האולחתה  יכ  חינהל  ןיא  האולחת , לש  הריהמ  תוטשפתה  התפצנ  םח , םילקאב  ןהב  עיפוהל  לחה 
לע תוחלו  הרוטרפמט  לש  העפשה  שי  םא  םג  םלועה , יבחרב   SARS-CoV-2-תוניסח ל רדעיהב  ךכ , לע  ףסונ  .תולוע  הרוטרפמטהו 

תפגמל םימרוגה  םינז  ןכ , ומכ  .םהילא  תיקלח  תוניסח  שארמ  שיש  םירחא  המישנ  יפיגנל  האוושהב  התוחפ  היהת  איה  הרבעהה ,
םינשה ךלהמב 250  תוימלוע  תעפש  תופגמ  רשע  ויה  .םיימוקמ  םינזל  תינייפואה  תיתנועה  תינבתה  תא  וגיצה  אל  תימלוע  תעפש 
תעפוה רחאל  הנש  יצחכ  ינש  לג  היה  םירקמה  לכב  .ויתסב  שולשו  ץיקב  םייתש  ביבאב , שולש  ףרוחב , ולחה  םייתש  תונורחאה – 

. תינושארה  הלחתהה  דעומל  רשק  אלל  םדאה , לצא  ףיגנה 

: םירקחמה יאצממב  תויעב  שולש  ריהבהל  בושח  יוצמה , רקחמה  תריקס  ינפל 
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וגצוהש תולאשה  יתשל  סחיב  םינוש  םיאצממ  םיגיצמ  הכ , דע  ומסרופש  םייתיפצתה  םייגולוימדיפאה  םירקחמה 
.ליעל

בחרמב וז  האולחת  תוגלפתה  לע  יתיפצת  יגולוימדיפא  רקחמ  ךורעל  שי  ןימא  ןפואב  תולאשה  יתש  לע  תונעל  ידכ 
םירוזאב תוחפל , םינש  שולש  ךלהמב  האולחת  לש  םיימוי  םינותנ  לע  ססבתיש  יוצר  הז  גוסמ  רקחמ  רמולכ , .ןמזבו 

(, םיברעתמ םימרוג  ןלהל   ) םיפסונ םימרוג  לש  םינותנל  תוסחייתה  לולכל  םיבייח  םהו  םלועב , םינוש  םייפרגואג 
, םישישקה זוחא  הייסולכוא , תופיפצ  יתרבח , - ילכלכ בצמ  םתמרו , תואירב  יתורישל  תושיגנ  ריווא , םוהיז  םהבו :

.דועו ןוחבאה  תונימז  םיישונא , תוגהנתה  יסופד 
תוסחייתה רדעיה  האולחתה , ינותנ  לע  תקיודמו  האלמ  הנומת  רדעיה  תואבה : תולבגמהמ  םילבוס  םירקחמה 

.הפגמה תליחת  זאמ  רבעש  רצקה  ןמזה  ךשמ  םיברעתמ , םימרוגל 

םיעיפשמה םירחא  םימרוג  םנשי  ןסכאמה , ףוגל  ץוחמ  ףיגנה  תודירש  לע  תוחלה  לשו  הביבסה  תרוטרפמט  לש  העפשהה  דבלמ  "
תעדל ןיידע  ןתינ  אלו  ץיקה , ישדוחב  םלעית  אל  הפגמה  הארנה  לככ  ךכיפל , .הירועיש  תא  םיעבוקו  םדא  ינב  ברקב  הקבדהה  לע 

minty.com רויא : הקבדהה | " בצקב  הטאה  היהת  םא 

ינוש םע  םינוש  םייפרגואג  םירוזאב  םירקחמ  יאצממ 
תוצרפתהה  תונועב 

ןיסב םירקחמ 

הדיריל האיבה  הביבסה  תרוטרפמטב  סויזלצ  הלעמ  לש 1  היילע  םימיוסמ  םירוזאב  יכ  הלע  ףרוחב  הפגמה  תליחתב  רקחממ 
תוחלב לש 1%  היילע  לכשו  התייה 85%–67 , תיסחיה  תוחלה  רשאכ  לש 57%–36  רועישב  םוי  ידמ  םיתמואמה  םילוחה  רפסמב 

ךא תולעמ , ןיב 5.04 ל-8.2  התייה  תעצוממה  הרוטרפמטה  רשאכ  םיימויה ב-22%–11  םיתמואמה  םירקמה  תא  התיחפה  תיסחי 
היילע יכ  הנקסמל  ועיגה  םיתימע  תרוקיב  רבע  םרטש  ןיסב  רחא  רקחמב  ןיס  . יבחרב  םייבקע  ויה  אל  הלא  םיאצממ 

בורק ל-2 היה  ןיידע  עצוממה  ( R0  ) הקבדהה םדקמ  ךא  ףיגנה , לש  תוברתהה  בצק  תא  דירוהל  הלוכי  תיסחיה  תוחלבו  הרוטרפמטב 
תוחלו הרוטרפמט  יכרעב  יכירעמ  ןפואב  טשפתי  ןיידע  ףיגנהש  זמרמש  המ  ודדמנש , םיחווטב  תויברמ  תוחלבו  תורוטרפמטב  םג 

. רתוי  םיהובג 
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( םיתימע תרוקיב  ורבע  םרטש   ) ןיסל ץוחמ  םירקחמ 

ירוזאב רתויב  םיהובג  ויה  םה  יכ  אצמנ  םירוזאו , תונידמ  םיימויה ב-121  האולחתה  ירקמב  לודיגה  ירועיש  וב  וקדבנש  רקחמב 
רק וא  רתוי  םח  םילקאב  ודריו  תולעמ  לש 5  תעצוממ  הרוטרפמט  םע  םירוזאב  אישל  ועיגה  לודיגה  ירועיש  טרפב , .גזוממ  םילקא 

ירועישב הלודג  תונוש  ואצמ  םירקוחה  תאז  םע  ךא  האולחתל , רתויב  הובגה  רשקה  םע  הנתשמה  םנמוא  התייה  הרוטרפמטה  .רתוי 
. ףיגנה  תרבעהל  םימרות  םיבר  םיברעתמ  םימרוג  יכ  זמרמש  המ  המוד , םילקא  םע  םירוזאב  האולחת 

היילע ןיבל  תוחלבו  הרוטרפמטב  היילע  ןיב  ילילש  רשק  אצמנ  תונידמ  יבחרב 116  םייפרגואג  םירוזא  ךרענש ב-310  רחא  רקחמב 
.תוטשפתה אלל  הלאל  האוושהב  תיתועמשמ  תיתליהק  תוטשפתה  םע  םירע  וקדבנ  ףסונ  רקחמב   . COVID-19 -האולחתב ב

תוחלו הרוטרפמט  ילעב  םירוזא   ) N50–30  ° בחורה יווק  לש  חווטב  םירוזאבו  םירעב  רתוי  םילודג  האולחת  ירועיש  ואצמנ  רקחמב 
ךשמב תונידממ  םיימוי  םינותנ  וב  וללכנש  רחא , רקחמב   . םייתנוע  המישנ  יפיגנ  לש  םיסופדל  םימאות  הלא  םיאצממ  תוכומנ .)

(. תמועל 26.5 תולעמ  לש 9.5  עצוממ   ) רתוי תומח  תורוטרפמטב  לפכוה  ףיגנה  תרבעה  לש  ןמזה  ךשמ  יכ  אצמנ  תוחפל , םוי   12
ןמזה לשב  תוריהזב  םירקחמה  תואצות  תא  שרפל  שי  .רתוי  תומח  תורוטרפמטב  הלחמה  תוטשפתה  תטאה  לע  עיבצמ  הז  ןותנ 

. םינוש  תומוקמב  וב  וכרענ  םירקחמהש  לבגומה 

תונקסמ

רשאכ ירק :  ) ילילש רשק  לש  הלק  המגמ  לע  םיעיבצמ  האולחתל , הרוטרפמט  ןיב  רשקה  אשונב  ורקסנש  םירקחמה  יאצממ 
ץוחמ ףיגנה  תודירש  לע  תוחלה  לשו  הביבסה  תרוטרפמט  לש  העפשהה  דבלמ  םידרוי .) האולחתה  ירועיש  הלוע  הרוטרפמטה 

הפגמה הארנה  לככ  ךכיפל , .הירועיש  תא  םיעבוקו  םדא  ינב  ברקב  הקבדהה  לע  םיעיפשמה  םירחא  םימרוג  םנשי  ןסכאמה , ףוגל 
רשקהב םיידיתע  םירקחמש  הרובס  ינא   . הקבדהה בצקב  הטאה  היהת  םא  תעדל  ןיידע  ןתינ  אלו  ץיקה , ישדוחב  םלעית  אל 

.האולחתה לע  םילקאה  תועפשה  לע  רוא  וכפשי  הנורוקה  תפגמ  תוצרפתה  לש 
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