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 הנורוקב הכרעמל ימואלה עדיהו עדימה זכרמ
 128 רפסמ ךמסמ

 הובג םירוגס םיללחב הנורוקה ףיגנב הקבדהל ןוכיסה
  הפיכאהו ןוגימה יטביהב תדחוימ תוסחייתה ךירצמו

 םירקיע

 הלוע הנורוקה ףיגנב הקבדהל ןוכיסה יכ הלעמ לדגו ךלוהה תיפצת ירקחמ רבצ .1

 םהב ,תחפומ רורווא םע םיפופצ תומוקמב טרפבו םירוגס םיללחב תיתועמשמ

 יכ הלוע דוע .םיפיגנ לש םיהובג םיזוכיר תריבצב םיעייסמה םיאנת םיררוש

 ןתייטע ,ןכ לע .ףיגנה לש הצפה ינפמ רתויב ליעי םוסחמ תווהמ תוכסמ

  .םירוגס םיללחב דחוימב הבושח

 ףאו תרשפאמ םירוגס םיללחב םיפתתשמ תבורמ תוהש יכ הלעמ עדימה .2

 לע םיארחאש םילוח( "לע יציפמ" ידי לע הלחמב הקבדה יעוריא תמדקמ

 יכ הלעמ םלועה יבחרב הקבדה ירקמ לש רחוא חותינ .)םיבר לש םתקבדה

 .םירוגס םיללחב שחרתה תועודיה תוינומהה תוקבדהה לש טלחומה בורה

 תיברמ ,ץרמ שדוח ךלהמב לארשי תא דקפש האולחתה לג ךלהמב יכ ,ןיוצי

 .םירוגס םיללחב ושחרתה עודי ןרוקמש תוקבדהה

 :ץלמומ ,םירוגס םיללחב הקבדהל הובגה ןוכיסה רואל .3

 םיעוריא לש םמויק תא ליבגהל קשמב םיקיסעמהו רוביצה תא דדועל  .א

 .חותפה ריוואב תויוליעפ םייקל ףידעהלו םירוגס םיללחב םיינומה

 קוחיר לע הרימשהו תוכסמה תייטע לש הפיכאה תא תיתועמשמ ריבגהל .ב

 ,תודעסמ ,תסנכ יתב ,תוינק יזכרמ ןוגכ( םיפופצו םירוגס םיללחב יזיפ

  .)תירוביצה הרובחתהו הדובעה תומוקמ

 ,םידימלת( םהב םיהושה ןיב תיזיפ הציצח רוציל - םיפתושמ םיללחב .ג

 .ינוציחה רורוואה תא רפשל ,)םידבוע

 ךרוצבו םירוגס םיללחב הקבדהל הובגה ןוכיסב רוביצל הרבסהה תא דקמל .ד

 .ולא תומוקמב תוכסמה תייטעו קוחירה יללכ לע הרתי הדפקהב
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 :טוריפ

 הקבדהה ןוכיס תא תיתועמשמ םילעמ םירוגס םיללח

 םייוצמ ןהב לזונ תופיט .תיתפיט הקבדהב ורקיעב רבעומ הנורוקה ףיגנ .4

 הלעמ רבצנש עדימ .רוביד ףאו הריש ,שוטיע ,לועיש תעב תושרפומ םיפיגנה

 םינייפואמ ,הנורוקה ףיגנל המוד ןפואב םירבעומה םירחא הלחמ יללוחמ יכ

 ןוגכ - םיררוואמ אלו םיפופצ ,םירוגס םיללחב רתוי םיהובג הקבדה ירועישב

 לש םינייפאמ רפסמ ןלהל .1הדובע תומוקמו רפס יתב ,םינודעומ ,תונועמ ,םיתב

 :2תיתפיט הקבדהל ןוכיס ימרוגכ םיבשחנש םירוגס םיללח

 תודבכהו תולודגה תופיטה םיילקיזיפ םילוקיש לשב :םישנאה תופיפצ .א

 קחרמל תועיגמ תונטקה תופיטהו ,רוקמהמ רתוי םירצק םיקחרמב תולפונ

 םדאמ תרבועש םיפיגנה תומכ ,הלדג םישנאה תופיפצש לככ .רתוי לודג

 יוכיסה ,םדא ימוה תומוקמב ,ךכ .הקבדהה ייוכיס םג ךכו ,הלדג םדאל

 .רתוי לודג םישנא לש רתוי בר רפסמ קיבדהל

 תא תוליכמה תופיטה ,בטיה םיררוואמו םיחותפ םיחטשב :יוקל רורווא .ב

 תתחופ ךכ .3לודג חפנ ינפ לע תוללדימו םינוויכה לכל תורזפתמ םיפיגנה

 חפנה םירוגס םיללחב ,תאז תמועל .םדאל םדאמ תרבעומה םיפיגנה תומכ

 שגדוי .הקבדהל ןוכיסה תא םילידגמ הטעומה ריוואה תפולחתו לבגומה

 לע ססובמ ריואה גוזימ םהב ,םיגזוממו םירוגס םיללחב יכ ,הז רשקהב

 תמייק הקבדהל הנכסה ,םייקה ריוואה )תימינפ היצלוקריס( "רוזחמ"

 .רתוי ההובג יכ ןכתיי ףאו

 בר ןמז ההוש ףיגנה תא אשונה םדאהש לככ :תכשוממ תפתושמ הייהש .ג

 קיבדיש ןוכיסה לדג ךכ םירחא םישנא םע רתוי הבורק היצקארטניאבו רתוי

 לודג טקפא תלעב תויהל היופצ םירוגס םיללחב תכשוממ הייהש .םתוא

  .תוחפ רורווא רואל חותפ ללחב תשחרתמה וזכמ רתוי
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 םיעגופ ,)UV( הלוגס-הרטלוא הנירק רקיעבו ,שמש רוא :שמש רוא טועימ .ד

 תפטעמל קזנ תארשה תועצמאב םינוש םיגוסמ םיפיגנ לש םתודירשב

 ב"הראב תיתלשממ הדבעמב הנורחאל עצובש רקחמ ,תיטרקנוק .ףיגנה

 הרישי הפישח ידי לע 1הבר תוריהמב סרהנ הנורוקה ףיגנ יכ הלעה

 דרוש ףיגנה יכ ןמתסמ ,ךכיפל .5-4)ריוואב אשינ רשאכ( שמשה רואל

 שמשה רואל הפישח ןיא םהב ,םירוגס םיללחב רתוי בר ןמז ךרואל ריוואב

 וניה רוגס ללחב הקבדהל ןוכיסה ןכ לעו )םיחותפ םיחטשל האוושהב(

  .יתועמשמ ןפואב רתוי הובג

 שדחה הנורוקה ףיגנש ךכל תויעדמה תויודעה תוקזחתמ :"לע יציפמ" .ה

 םיבר לש םתקבדה לע םיארחאש םילוח( "לע יציפמ" ידי לע רקיעב ץפומ

 לע יציפמש ןכתיי יכ םיארמ ףא םישדח םירקחמ .11-6)רתוי ףאו תורשע –

 הקבדה אלו ,הנורוקה תפגמ תוטשפתה תא עינמש חוכה םה

 הנורוק ילוח לש עירכמה בורהש ןכתיי( םינוש םישנא הברה לש תיתגרדה

 וניגבש יגולויב ביכרמ םייק יכ הרבסה דצל .)םידדוב םילוח רפסממ םיקבדנ

 הלוח םדאש ךכל תויודע תורבטצמ ,לע ץיפמ תויהל ךפוה םיוסמ הלוח

 רוזאב תוהש לע שגדב ,היצאוטיסב תולתכ "לע ץיפמ"כ דקפתל לולע

 יבחרב תוינומהה תוקבדהה לש טלחומה בורה ,ךכ .המוהו ףופצ

 םיללחב שחרתה ,לע יציפמל וסחויש ולא טרפבו םוסרפל וכזש םלועה

 םירוגס םיללחב םיפתתשמ תבורמ תוהש יכ ךרעומ ,ןכ לע .םירוגס

 "לע יציפמ" ידי לע הלחמב הקבדה יעוריא - תמדקמ ףאו - תרשפאמ

  .)ןלהל(

 
 סרהנ הנורוקה ףיגנ ,שמשה רואל הרישי הפישח םימדמה םיאנתב יכ הלעה ב"הראב תדלומה ןוחטבל הקלחמה ידי לע עצובש רקחמ 1
 The Journal of Infectious Diseases תעה בתכב םסרופ רמאמה .)וז הפישח אלל העשכ תמועל( תוקד ךות ותויחמ דבאמו
)"Airborne SARS-CoV-2 is Rapidly Inactivated by Simulated Sunlight"(   
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 :םלועה יבחרמ םייתיפצת םיחוויד

 הלוע הנורוקה ףיגנב הקבדהל ןוכיסה יכ הלעמ לדגו ךלוהה תיפצת ירקחמ רבצ .5

 םהב ,תחפומ רורווא םע םיפופצ תומוקמב טרפבו םירוגס םיללחב תיתועמשמ

 .םיפיגנ לש םיהובג םיזוכיר תריבצב םיעייסמה םיאנת םיררוש

 לכב םירקמ 3 לעמ( הנורוקה ףיגנ לש תויוצרפתה ירקמ 318 לש חותינב :ןיסב .6

 םיללחב ושחרתה תויוצרפתה 317 יכ ,הלע ראורבפ-ראוני םישדוחב )תוצרפתה

 ועבק םירקוחה .12חותפ חטשב השחרתה דבלב תחא תוצרפתהו ,םירוגס

  .ףיגנה לש הצפהו הקבדהל יזכרמ ןוכיס םרוג הווהמ רוגס ללחב הייהשש

 םקלחו םיידרופס םקלח( ןפי יבחרב הקבדה ירקמ 110 ןחבש רקחמ :ןפיב .7

 יפ הובג היה רוגס ללחב הקבדהל יוכיסה יכ הלעה )הקבדה ירבצל םיכייש

 םיללחב תוהשה יכ ועבק םירקוחה .13חותפה ריוואב רשאמ עצוממב 18.7

 לע הקבדה יעוריא תמדקמ ףאו הלחמה תצפהל יתועמשמ ןפואב תמרות םירוגס

 .לע-יציפמ ידי

 יתב ,תובא יתבב - םירוגס םיללחב ויה רתויב תולודגה תויוצרפתהה :ב"הראב .8

 וויה תדלוה ימיו תויוול ,תונותח .םיפופצ הדובע תומוקמו םייתד םיסקט ,רהוס

-מ הלעמלב תוצרפתה תנחבואמ תעכ .םימדקומה תוצרפתהה יעוריאמ 10%

 .14םילוח 5,000-מ הלעמל םע ב"הראב תונידמ 23-ב רשב ילעפמ 115

 דקומב ,16)'א חפסנ( ןיסב הדעסמב תויוצרפתה לש 15םיקימעמ םיחותינ .9

 ,18)'ג חפסנ( ב"הראב הלהקמב ,17)'ב חפסנ( האירוק םורדב ינופלט תוריש

 וחכנש רחאל הנורוקה ףיגנב וקבדנ םדא ינב 100 לעמ( הינמרגב הייסנכב

 40 לעמ( האירוק םורדב הייסנכב ,19 )טרופקנרפב הייסנכב ןושאר םוי תליפתב

 הייסנכב הליפתב ופתתשהש רחאל דדוב הלוחמ הנורוקה ףיגנב וקבדנ םדא ינב

 תואצמיהש הרבסה תא םיקזחמ ,21)ד חפסנ( ןיסב סובוטואבו 20)וגאד ריעב

 .הנורוקה ףיגנב הקבדהל ןוכיסה תא תיטמרד הלעמ םירוגס םיללחב

 םישנא ברקב רתויב הובגה היה הקבדהה רועיש ,םירקמה לכב .10

  .ןמז ךשמל ,םירוגס םיללחב םילוחל ופשחנש
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 םיללחב הקבדה תוציאמ ריווא גוזימ תוכרעמש ןכתיי ,ןכ לע רתי .11

 הקבדהה ,ןיסב םיללפתמה סובוטואו הדעסמה לש םירקמב ,ךכ .םירוגס

 :ןגזמה ןמ אצויה ריוואה לש המירזה תינבתל המודה תינבתב השחרתה

 ןיידע ,ןגזמהמ ריוואה תמירז וקב ןיידע ךא ,תיסחי םיקוחר ויהש םישנא

 םידעומ ויה אל ,ספא הלוח תברקב ובשיש םישנא ,סובוטואה לש הרקמב .וקבדנ

 יכרוע ,םירקמה ינשב ,ןכ לע .הנממ קוחר ובשיש ולאמ הלחמב הקבדהל רתוי

 ואלו ףיגנה תוטשפתהל ועייס הרוגסה הביבסהו ןגזמה יכ וקיסה םירקחמה

  .הלוחה לש קורה יסיסר םע רישי עגמ אקווד

 לג ךלהמב הקבדהל םיירקיעה ןוכיסה יבחרמ לש הקימעמ הניחב .12

 תוקבדהה תיברמ יכ הלעה ץרמ שדוח ךלהמב לארשי תא דקפש האולחתה

 ,תויגולוימדיפאה תוריקחה יפ לע ,ךכ .םירוגס םיללחב ושחרתה עודי ןרוקמש

 תסנכ יתב :םיאבה םירוגסה םיללחה ויה םיעודיה הקבדהה תומוקמ תיברמ

 ,)26% -כ( תודעסמו תוינק יזכרמ ,)תורכומה תויוקבדיההמ 29% -כ( תובישיו

 .22)15% -כ( ןולמ יתבו

 לככ ענמ תוכסמב שומישה םהב הרקמ ירואית רפסמ םירכומ ,תאז דצל .13

  :ךכל הובגה ןוכיסה ףרח ,םירוגס םיללחב הקבדה הארנה

 קיבדה הלוח יכ הלע הינטירבב הכרענש תיגולוימדיפא הריקח תרגסמב .א

 ,תרחא העיסנב .הכיסמ הטע אל אוה רשאכ בכרב ומע ועסנש םישנא 5

 23.הכיסמ הטע הלוח ותוא רשאכ קבדנ אל םיעסונה ןמ דחא ףא

 ירוזימב הרפסמב תוחוקל 140-כב ולפיט ,הנורוק ילוח רעיש יבצעמ ינש .ב

 דחא ףא .תוכסמ וטע תוחוקלהו םה רשאכ םיינימסת םדועב ,)ב"הרא(

 הובגה ןוכיסה ףרח קבדנ אל הרפסמב םיפסונה תווצה ישנא וא םילפוטמהמ

  .24 )רוגס ללחב הבר תיזיפ הברקו תפתושמ הייהש( ךכל
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 םירוגס םיללחב הקבדהה םוצמצל םיירשפא תונורתפ

 םיללחב )תינומה הקבדה יעוריאל טרפבו( הקבדהל הובגה ןוכיסה רואל .14

   :הז ןוכיס םוצמצל תואבה תולועפה וטקניי יכ ץלמומ םירוגס

 טרפבו רוביצה תא דדועל ץלמומ - םיחותפ םיחטשב תויוליעפ דודיע .א

 )הקיקח וא םיצירמת ןתמ ,הרבסה תועצמאב( קשמב םיקיסעמה תא

 םיסנכ ,תוחמשו םיעוריא ,יוליבו יאנפ( גוס לכמ תויוליעפ םייקל ףידעהל

 .ןתינש לככ ,)םירוגס םיללחב אלו( חותפה ריוואב )תויוסנכתהו

 םיפתתשמ תואמ( םירוגס םיללחב םיינומה םיעוריא תלבגה .ב

 תינומה הקבדהו "לע תצפה" יעוריאל הובגה ןוכיסה רואל – )רתויו

 לע רוסאל ץלמומ ,םירוגס םיללח םיכרענה םיפתתשמ יבורמ םיעוריאב

 יתועמשמ ןפואב רפושתש דע תוחפל ,ןתינש לככ ולא לש םמויק

 תייטע תפיכא רפושתש דעו הקבדה תוארשרש תוריהמב עוטקל תלוכיה

 תטלשנ יתלב היילע ךשמה עונמל תנמ לע ,יטמרד ןפואב תוכסמה

  .ץראב האולחתב

 תא תיתועמשמ ריבגהל שי – םירוגס םיללחב הפיכאה תרבגה .ג

 יזיפה קוחירה יללכו תוכסמה תייטע אשונב )רוטיש ,תוסנק( הפיכאה

 יתב ,תולודג תויונח ,תוינק יזכרמב טרפבו ,םיפופצו םירוגס םיללחב

 הרובחתהו הדובעה תומוקמ ,םילוח יתב ,תודעסמ ,תסנכ

 תא תיחפהל וא ענמיהל רשפאי ,דפקומ ןפואב הז דעצ עוציב .תירוביצה

 .םירוגס םיללחב םיינומהה םיעוריאה תלבגה

 םיפתושמ םיללחב םיהושה ןיב )קיטסלפ תוחול( תיזיפ הציצח תריצי .ד

  .תופיטו םיזתנ תועצמאב הקבדה תעינמל ,)םידבוע ,םידימלת(

 ריוואה תפולחת תרבגה – םירוגס םיללחב ינוציחה רורוואה רופיש .ה

 )תוחפל םינוש םינוויכ ינשמ( תונולח תחיתפ ידי לע םירוגס םיללחב

 .ריווא רוזחמ אלו ריווא תפולחת ךות גוזימו
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 ןוכיסה תא רוביצל ףקשל שי – םירוגסה םיללחה אשונב רוביצל הרבסה .15

 :םיאבה םירסמה תא דהדהלו םירוגס םיללחב הקבדהל הובגה

 לוטיב תוברל – הפגמה תעב םירוגס םיללחב םישגפמ םצמצל ץלמומ .א

 תנוכתמב םמויק ,רומאכ חותפ חטשל םתרבעה ,םיעוריאו םישגפמ

 תופיפצב ,םיינומה םישגפמ לע ,רומאכ שגדב ,תילאוטריו וא תמצמוצמ

 .םישנאה ןיב הבורמ היצקארטניא ךותו ההובג

 – םירוגס םיללחב םימייקתמה םיעוריאב יתרבח קוחיר לע הרימש .ב

 ,קחרמ תרימשב הבר תובישח תמייק ,םירוגס םיללחב תויוליעפ םויק תעב

 עגממ תוענמיה ,םינימסת אצמיהב םיעוריאל העגהמ תוענמה

 .הנייגיה לע הרימשו ,םיידי תציחלמו

 הבושח תוכסמה תייטע יכ רוביצל ריבסהל שי – תוכסמ תייטע .ג

 הקבדהל ןוכיס םיריבגמה םיאנת םיררוש םהב םירוגס םיללחב דחוימב

 תא בטיה הסכתש ןפואב הכסמה לש הנוכנ הייטע תודוא וכירדהלו

 ךמסמ תא ואר תוכסמה אשונב ףסונ טוריפל .)'ה חפסנ( ףאה תאו הפה

 .25הנורוקב הכרעמל ימואלה עדיהו עדימה זכרמ לש 73
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 'א חפסנ

 ןיסב הדעסמב תוצרפתהה

 ודעסש רחאל הנורוקב תולחל םדא ינב 9-ל המרגש תוצרפתה ונחב ןיסב םירקוח

 ביתנב בשיש ימ לכ .רחא הלוחמ וקבדנו )ןיס( ו'זגנאוגב תונולח תלוטנ הדעסמב

 התיה םירקוחה תרעשה .קבדנ ריוואה גוזימ תכרעמ לש ריוואה תמירז

 ןוויכמ ,תררוואמ אלה הדעסמה ךותב םייתפיט םיזתנ הציפה ריוואה גוזימ תכרעמש

 םג בשי ובש גוזימה לש ריווא תמירז ביתנ ותואב ובשי וקבדנש םידעוסה לכש

 .וקבדנ אל ,הזה םיוסמה ריוואה תמירז ביתנל ץוחמ ובשיש םידעוס .הלוחה

 יתפיטה ססרה רוזיפל תיארחא התיה ריוואה גוזימ תכרעמ תלועפש ועבק םירקוחה

 ריוואה תמירז ביתנ היה הדעסמב הקבדהה לע עיפשהש רתויב יזכרמה ביכרה יכו

 .גוזימהמ
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'ב חפסנ  

 האירוק םורדב ינופלטה תורישה דקומב תוצרפתהה

 137 ךותמ .האירוק םורדב תוחוקל תוריש דקומב הנורוק תוצרפתה ןחב רקחמ

 )57.6%( 79  ,םידרשמ ןיינב לש תומוקה תחאב רוגס ףתושמ ללחב ודבעש םידבוע

 ללחב והשש םיבר םישנא ןיב םיבורקו םיכשוממ םיעגמ בקע ,תאז .םייבויחכ ואצמנ

 התואב םירחא םיפגאב םירחא םילוח דואמ טעמ ואצמנ ,תאז תמועל .דחא ףתושמ

   .םידרשמה ןיינבב תורחא תומוקב ךכמ תוחפ דועו המוק
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'ג חפסנ  

 ב"הראב הלהקמ תריש ךלהמב תינומה הקבדה עוריא

 

 הנורוק הלוח ,תירבה תוצראב ןוטגנישוו תנידמב הרייעב הלהקמ לש הרזח ךלהמב

 - הלהקמ ירבח 61 ךותמ 52 קיבדהו "לע ץיפמ"כ שמיש ,םינימסתמ לבסש דחא

 תופפוטצההו הברה תיזיפה הברקה הז עוריאבש וכירעה םירקוחה .ותמ םהמ םיינש

 תרבגומ הצפהב הכורכה( המצע הרישה דצל דחא רוגס ללחב הלהקמה ירבח לש

 לש עוריא תורצוויה ומדיקו תינומה הקבדהל וליבוה )תופיטו קור יזתנ לש

 ."לע תצפה/תקבדה"
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 'ד חפסנ

 ןיסב םיללפתמ לש סובוטוא תעיסנ ךלהמב תוצרפתה

 ינשב םדא ינב 126 ועסנ ראוניב 19-ב ,ןיסמו ב"הראמ םירקוח וכרעש רקחמב

 לכל העיסנה ןמז .)תועש 3( רצק יתד סקטל ,ןיסבש Zhejiang זוחמב םיסובוטוא

 ינימסת החתיפ םיסובוטואה דחאב םימוטפמיס אלל הלוח .תוקד 50-כ ךשמנ ןוויכ

 .העיסנה ינוויכ ינשב סובוטוא ותואב םוקמ ותואב הבשי איה .תרחמל םויב הנורוק

 ויהש םיעסונ 67 ךותמ ,העיסנה רחאל .ריווא גוזימ תכרעמ הלעפ סובוטואב

 וכירעה םירקוחה .ףיגנב םילוחכ םדא ינב 23 ונחבוא ,וז הלוח התיה ובש סובוטואב

 ןוויכמ ומצע סקטה ךלהמב אלו הלוחה התייה וב סובוטואב התשענ הקבדהה יכ

 ינש יעסונש תורמל תאזו ינשה סובוטואה יעסונ ןיבמ הלוח ףא אצמנ אלש

 םיעסונה לש קחרמל יכ אצמנ דוע .סקטה ךלהמב הז םע הז ובברעתה םיסובוטואה

 הנממ קוחר בשיש ימ םגו תועמשמ היה אל )ספא הלוח( ףיגנה תא האשנש השאהמ

 וליבוהש םה הרוגסה הביבסהו ןגזמה יכ וקיסה םירקוחה .קבדנ סובוטואב

  ."לע תצפה" לש עוריא תורצוויה לעופב ודדועו תבחרנה הקבדהל
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 'ה חפסנ

 הנורוקה ףיגנב הקבדהה תתחפהל תוכסמב שומיש

 ריוואה ךרד ףיגנב הקבדהל ןוכיסה תא יתועמשמ ןפואב תותיחפמ תוכסמ 
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