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לובלבל ץק  םישל  הרזע  תימלוע ) הפגמ   ) הימדנפ איה  ( COVID-19  ) הנורוקה 2019 תלחמ  לש  תימלועה  תוטשפתההש  ( WHO  ) ימלועה תואירבה  ןוגרא  לש  ותעיבק  "
Charles Deluvio, unsplash.com םוליצ : הידמבו | " תיעוצקמה  תורפסב  הלחמה  יבגל  חונימב 

הפגמ איה   COVID-19-העיבקב ש סוסיהה  םאה 
רידגהל ךרוצה  תא  ףקשמ  הימדנפ )  ) תימלוע

? חנומה תא  שדחמ 

רוקמב ב: םסרפתה 

Green MS. 2020. Did the hesitancy in declaring COVID-19 a pandemic reflect a need to redefine the term? The
Lancet Journal 10229(395): 1034-1035.

ןמקוב הניד  םוגרת :

הימדנפ איה  ( COVID-19  ) הנורוקה 2019 תלחמ  לש  תימלועה  תוטשפתההש  ( WHO  ) ימלועה תואירבה  ןוגרא  לש  ותעיבק 
םע דדומתהל  ץלאנ  םלועהשכ  .הידמבו  תיעוצקמה  תורפסב  הלחמה  יבגל  חונימב  לובלבל  ץק  םישל  הרזע  תימלוע )  הפגמ  )
הימדנפ תישענ  הלחמה  לש  תבחרנ  תיפרגואג  תוטשפתה  יתמ  הלאשב  ןודלו  רוזחל  הייטנ  תמייק  יהשלכ , תקבדימ  הלחמ  תעפוה 

תא תונכל  וססיה  עודמ  איה  הנושארה  הלאשה  .תובושח  תולאש  יתש  הלעמ   COVID-19 לש הרקמב  םג  חונימה  לע  חוכיווה  . 
הפגמ םיבוטה  דומילה  ירפס  בורב  .תישעמ  תובישח  ללכב  שי  חונימל  םא  איה  היינשה  הלאשהו  הימדנפכ ,  COVID-19 תוצרפתה
הלחמל רשאכ  הימדנפ  תישענ  רצק ) ןמז  קרפב  תמיוסמ  הייסולכואב  םישנא  לש  לודג  רפסמ  ברקב  הלחמ  לש  הריהמ  תוטשפתה  )

המיאתה איה  תונידמ , האממ  רתוי  לא  םידחא  תועובש  ךות  הטשפתה   COVID-19 תלחמש רחאמ  .הבחר  תיפרגואג  הצופת  שי 
תא ןסרל  ידכ  תוצוחנה  תולועפה  תא  הנשמ  הימדנפ '  ' חנומב שומישה  םא  ןכ , םא  לואשל , ןתינ  .הימדנפ  לש  תיסאלקה  הרדגהל 

.ףיגנה תוטשפתה 
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ןוסירל םיבאשמה  .תקבדימ  הלחמ  לש  התוטשפתה  תא  ןסרל  רוזעי  בטיה  רדגומ  חונימב  שומישש  םירקמ  םימייקש  חינהל  ןתינ 
ןתינ ךכיפל , .הפגמב  וא  תימוקמ  תוצרפתהב  לופיטה  תמועל  תכל  יקיחרמ  םגו  יתועמשמ , ןפואב  רתוי  םילודגו  םינוש  הימדנפ 

םואית םישרדנ  הימדנפב  לופיטל  .םיצוחנה  ןוסירה  ידעצל  םאתהב  םינוש , םירקמב  םהב  םישמתשמש  םיחנומה  תא  רידגהל 
לע םירקחמ  םדקל  םיצוחנ , םיבאשמ  סייגל  תועגפנה , תונידמל  עויס  קפסל  ורשפאיש  םייתועמשמ  םיימואל  - ןיב הלועפ  ףותישו 

.ץראל ץראמ  תועיסנ  לעו  תוסיט  לע  תולבגמ  איה  דחוימב  הבושח  היגוס  .תבכרומ  םינוכיס  תרושקת  חתפלו  םינוסיחו  תופורת 
תועיסנ יבגל  ןהיתולובג  תא  ידדצ  - דח ןפואב  עובקל  תונוש  תונידמל  רתומ  תוימואל , - ןיבה תואירבה  תונקת  לש  תויחנהה  תורמל 

רתוי ריהב  ןפואב  ריבסהל  הרומא  תימלוע ' הפגמ   ' חנומה לש  הרורב  הרדגה  . COVID-19 לש הרקמב  היה  ךכ  .תוימואל  - ןיב תוסיטו 
, ףתושמ חנומ  תימואל  - ןיבה תואירבה  תליהקל  קפסל  םג  הלוכי  איה  .וטקננש  םיינוציקה  םידעצה  תא  קידצהלו  בצמה  תרמוח  תא 

הרומא איה  .תוטלחהה  ילבקמל  הצוחנה  תופיחדה  תשוחת  תא  ריבעהלו  רוביצה  לש  הלועפה  ףותיש  תא  סייגל  ןתינ  ותרזעבש 
.ןנוכתהל רקי  ןמז  הליהקלו  תואירבה  יתורישל  קינעהלו  תוטשפתהה  בצק  תא  טאהל  ידכ  יתרבח , קוחיר  ןוגכ  ענמ , ידעצ  זרזל 

ןוסירל םיבאשמה  .תקבדימ  הלחמ  לש  התוטשפתה  תא  ןסרל  רוזעי  בטיה  רדגומ  חונימב  שומישש  םירקמ  םימייקש  חינהל  ןתינ   "
Nick םוליצ : הפגמב | " וא  תימוקמ  תוצרפתהב  לופיטה  תמועל  תכל  יקיחרמ  םגו  יתועמשמ , ןפואב  רתוי  םילודגו  םינוש  הימדנפ 

Bolton, unsplash.com
םא .יוגש  רסמ  בחרה  רוביצל  ריבעהל  הלולע  הימדנפב  רבודמש  הרהצהה  הדימה , לע  רתי  החדיי  הימדנפ  חנומב  שומישה  םא 
ילוא ףאו  יופצש , ןוויכ  .הקינפ  לש  תוינויגה  אל  תובוגתל  םורגל  לולע  רבדה  בצמה , לע  הטילש  ודביא  תויושרהש  בושחי  רוביצה 
הלועפה ףותיש  סויג  .הקינפה  תשוחת  תורצוויה  תא  תיחפת  תמדקומ  הרהצהש  ןכתיי  הימדנפה , ךשמב  דחפ  הווחי  רוביצהש  יוצר ,
רוביצהש ידכ  םימיאתמ  םירבסהל  ןמז  שיו  ץחלב , םניא  ןיידע  טרפב  תואירבה  יתורישו  ללככ  הרבחהשכ  רתוי , ירשפא  רוביצה  לש 
לש הימדנפה  רחא  בקעמב  .הימדנפ  לע  הרהצהל  יבטימה  ןומזתה  והמ  הלאשה  תראשנ  .הימדנפה  לע  רבגתהל  ןתינ  ךיא  ןיבי 

םיביכרמה תא  וללכש  הימדנפ , תרדגהל  םיישומיש  םינוירטירק  םירחאו    Morens וקפיס ב-2009  ( H1N1  ) םיריזחה תעפש 
תויהל הכירצ  הבחר ; תיפרגואג  הצופתב  תויהל  הכירצ  הלחמה  םדא ; ינב  ברקב  ץפוה  םרטש  שדח , ףיגנ  תויהל  ךירצ  םרוגה  םיאבה :

ןפואב הובג  התומת  רועישב  תוולמו  ןעבטב , המצוע  תוברו  תוימואתפ  תויהל  תוכירצ  תויוצרפתהה  םדאל ; םדאמ  הרורב  תוקבדיה 
.וללה םינוירטירקה  לכ  לע   COVID-19 תוצרפתה התנע  המ  ןמז  ךשמב  יתעדל , .יסחי 

הצובק וסנְכי  םיימלועה  תואירבה  ינוגראש  עיצמ  ינא  הימדנפ , חנומב  שומישל  םיאתמה  יותיעה  יבגל  סוזנצנוק  ןיא  ןיידעש  ןוויכ 
רוציל ידכ  תואירב , תוכרעמ  ילהנמו  םינוכיס  תרושקתל  םיחמומ  תוקבדימ , תולחמל  םיחמומ  םיגולוימדיפא , לולכתש  תימוחת  - בר

.הימדנפו הפגמ  תוצרפתה , םיחנומה : לש  תובחרומו  רתוי  תורורב  תושדח , תורדגה 
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