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18/02/2021 

 ף הקורונה בישראלהפחתת הסיכון להופעת ווריאנטים חדשים של נגינייר עמדה: 

 

 תקציר מנהלים:

בנייר עמדה זה אנו מציעים פתרונות להתמודדות עם האתגר של הווריאנטים השונים, בדגש על 

אנו ממליצים על איסוף נתב"ג ומעברי הגבול. מעבר לבדיקות הנדרשות לפני העלייה למטוס, 

לנוכחות נגיף הקורונה מכל אדם שנכנס ארצה )דרך נתב"ג או מעברי  PCRדגימה לביצוע בדיקת 

בכניסה  PCRוזה ע"מ להבטיח ביצוע בדיקת  ( עוד לפני שהוא משוחרר לבידוד ביתיגבול אחרים

 לארץ של כל נוסע.

בבידוד בית עד לביצוע  ישארכל נוסע שנשלח לבידוד בית לאחר נחיתתו בארץ  כיאנחנו ממליצים 

חיזוק הפיקוח , זאת תוך ימים לאחר הנחיתה וקבלת תשובה שלילית 5נוספת  PCRבדיקת 

נחוצה יחידה אפידמיולוגית קבועה שתאפשר חיבור בין בדיקות מפירי בידוד. כנגדה אכיפו

מולקולריות לנתונים אפידמיולוגיים באמצעות יחידה מקצועית שמרכזת את נושא המעברים 

 מבחינה אפידמיולוגית, כולל הערכת סיכונים על בסיס מחקר וניטור קבוע.

מנת -בשיתוף פעולה עם הרשות הפלסטינית על משיקולים אתיים ומעשיים, על ישראל לעבוד

להחיש את מבצע החיסונים ברשות ולתגבר את היכולת של הרשות הפלסטינית לבצע בדיקות 

 לנגיף הקורונה.

מבחינה אפידמיולוגית, תושבי ישראל ותושבי הרשות הפליסטינית הינם כי אנחנו מדגישים 

מווריאנטים חדשים של נגיף הקורונה כל עוד המגפה לא נוכל להישאר חופשיים  אוכלוסייה אחת.

  ממשיכה בשטח הרשות הפלסטינית.

 

 רקע:

בהצלחתה לחסן את אזרחיה נגד נגיף הקורונה, ובפרט את  הגיעה להישג מרשיםישראל 

ומעלה כבר חוסנו. במקביל, נצפתה ירידה בשיעורי  60מקרב האנשים בני  85%האוכלוסייה בסיכון. 

כולל אשפוזים בטיפול נמרץ. ניתן לייחס ירידה זו לשילוב בין שיעור ההתחסנות  התחלואה הקשה,

. ירידה זו נצפתה על אף שהחיסון טרם אושר לשימוש מתחת לגיל ההגבלות השונותהגבוה והשפעת 

טרם חוסן. עובדה זו מעלה את  16ויחד עם זאת שאחוז לא מבוטל של האוכלוסייה מעל לגיל  16

 נוכל ללמוד "לחיות" עם הנגיף. התקווה לאפשרות ש

בחודשים האחרונים למרות הישגים אלו, עדיין קיימים אתגרים רבים בנסיון ל"חיות" עם הנגיף. 

המשך ההצלחה בהתמודדות  את מאתגרת . הופעתםשל הנגיף שונים הופעת ווריאנטיםאנו ערים ל

עמו. הווריאנט הבריטי הפך להיות הזן העיקרי של הנגיף בארץ. ווריאנט זה מדבק יותר וגורם 

ונשים הרות. התפשטות הווריאנט הבריטי בארץ  60לתחלואה רבה יותר בקרב צעירים מתחת לגיל 

נמוך יותר  COVID-19הינה אחד הגורמים לכך שקצב הירידה במספר המקרים החדשים של חולי 

 ווריאנט זה. נגד מן הצפוי, אף על פי שנמצא שהחיסון של פייזר יעיל 
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הווריאנט הדרום אפריקאי. ארבעת המקרים הראשונים בארץ  -לאחרונה הופיע ווריאנט חדש 

מקרים.  238 -שבועות בלבד עלה מספר הנדבקים בווריאנט זה ל 5לינואר, ותוך  10-אובחנו ב

חבי הארץ, עובדה אשר מעידה על התפשטות קהילתית של הווריאנט. בדומה החולים מפוזרים בר

. אולם, ווריאנט אפריקאי מדבק יותר מאשר הזן ה"מקורי"-לווריאנט הבריטי, הווריאנט הדרום

משפיעה על היכולת של מערכת החיסון לפתח תגובה הולמת נגד הנגיף. אשר זה כולל מוטציה 

שנגרמה ע"י  COVID-19חלו במחלת ארץ תושבי ה כך ששני עדויות עלנתמכת ע"י השערה זאת 

שנגרם ע"י  COVID-19אפריקאי, למרות שחלו והבריאו כבר מאירוע קודם של -הווריאנט הדרום

אפריקאי, -הנגיף "המקורי". ככל הנראה החיסון של פייזר נותן הגנה נגד הדבקה בווריאנט הדרום

 . המקורי לעומת הזןאך יתכן שיעילות החיסון פחותה 

ווריאנט נוסף שמעורר דאגה הוא הווריאנט הברזילאי. ווריאנט זה גם מדבק יותר וגם כולל 

עם הנגיף  COVID-19מוטציות שמונעות הגנה מתווכת נוגדנים שפותחו בחולים שהבריאו ממחלת 

לאחרונה פורסם מאמר על הופעה של ווריאנטים רבים של הנגיף בנוסף לזאת, "המקורי". 

  המתפשטים בארה"ב.

מייצר מוטציות חדשות לעתים SARS-CoV-2) לסיכום, אנו רואים כי נגיף הקורונה החדש )

קרובות. חלק מהמוטציות הללו הן בעלות יכולות הדבקה גבוהות, ויש להן פוטנציאל להשפיע על 

נראה כי חומרת המחלה, על החסינות למחלה, על היכולת של מערכת החיסון להתמודד עם הנגיף, ו

כל זה מצד אחד אינו מפתיע ואף צפוי לאור האקולוגיה של  יעילות החיסונים נגד חלקן פחותה.

 התפשטות מחלות וירליות, אך מאידך דורש הערכות ומעקב.

( יבוא הנגיף דרך נתב"ג ומעברי 1בישראל הסיכון של הופעת ווריאנטים חדשים מגיע משני מקורות: 

גבול אחרים, ע"י ישראלים או אזרחי מדינות אחרות שנדבקו בחו"ל ונכנסו ארצה כאשר נשאו את 

 ( ייצור "מקומי" של ווריאנטים חדשים. 2-הנגיף ו

 

  עברי גבול אחריםהכנסת ווריאנטים חדשים דרך נתב"ג ומ( 1

גבוה של ישראלים שחזרו מחו"ל והביאו איתם את  לאחר שמשרד הבריאות קיבל מידע על אחוז

נגיף הקורונה בכלל ואת הווריאנטים שלו בפרט, הוחלט על סגירת נתב"ג ושאר מעברי הגבול, ע"מ 

 להגיע לשיעור התחסנות גבוה בארץ לפני פתיחת הגבולות מחדש.

 -ב   מבצע "חילוץ" של ישראלים הנמצאים בחו"ל ללא אפשרות לחזור ארצה.  בינתיים, הוחלט על

התקיים דיון ארוך בוועדת החוק, החוקה והמשפט של הכנסת, בו נציגי משרד הבריאות  15/2

חוזרים  2000כניסה של המתווה מתיר מתווה לכניסת ישראלים חזרה לארץ. הוהתחבורה הציגו 

בקשות להגיע ארצה. הבקשות מוגשות לוועדת חריגים שקורסת  23,000-ליום דרך נתב"ג, אך יש כ

 תחת מספר הפניות הרבות.

עבור אלה שקיבלו אישור לטוס לארץ )או להיכנס דרך מעבר הגבול עם ירדן(, יש חובה לביצוע  

תשובה שלילית. הוראה זו חלה גם על מחוסנים  קבללושעות לפני הטיסה  PCR 72בדיקת 

 ומחלימים.
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כאשר מגיעים לשדה תעופה או מעבר הגבול עם ירדן, כל הנוסעים חייבים לעבור דרך וועדת חריגים 

 נוספת )של משרד הבריאות(. להלן פרטים על הטיפול בנכנסים דרך נתב"ג ומעבר הגבול עם ירדן:  

כל המחוסנים והמחלימים משחוררים לביתם ללא דרישה לסגר ביתי. )הם מהווים  (א

 . מהנכנסים( 1/3

כל האחרים מקבלים הוראה לבידוד במלוניות. כולם מייד פונים לוועדת חריגים  (ב

מהנכנסים( מקבלים אישור לבידוד  1/3ומבקשים פטור מבידוד במלוניות. חצי מהם )

 מהנכנסים(.  1/3ביתי וחצי מחוייבים להישאר במלוניות )

מספיק מקומות וועדת החריגים של משרד הבריאות קורסת תחת עומס הפניות ואין   (ג

 איש כל יום ארצה. 2000פנויים במלוניות ע"מ להמשיך ולהכניס 

כולל במהלך וועדת הכנסת, אושרו תקנות המחייבות בדיקה חוזרת לאחר כניסת הנוסעים לארץ, 

שלחו ישנכנסים ארצה עבור   רתאך לא הוצג פירוט של מועד הבדיקה החוזמחלימים ומחוסנים, 

ביתי וביצוע  היענות נמוכה באופן מדאיג של האוכלוסייה לשמירה על בידודלאור לבידוד ביתי. 

, יחד עם חולשות מערכות הפיקוח והאכיפה על מפירי בידוד, אנחנו צופים בדיקות לפי ההוראות

עלמו תשאחוז גבוה של הנכנסים ארצה שיקבלו אישר לבידוד ביתי עלולים להיות מפרי בידוד אשר י

 מיד לאחר כניסתם ארצה. PCR מהדרישה לעשות בדיקת

לנוכחות נגיף הקורונה מכל אדם שנכנס  PCRעל כן, אנו ממליצים על איסוף דגימה לביצוע בדיקת 

ארצה )דרך נתב"ג או מעברי גבול אחרים( עוד לפני שהוא משוחרר לבידוד ביתי. אנחנו מניחים 

על כן, נוסעים שלא  שהמעבדה בנתב"ג לא תוכל לתת תשובות מהירות של  תוצאות הבדיקה.

מחויבים לבידוד במלוניות יצטרכו למסור כתובת מקום הבידוד הביתי, לפרט דרכי קשר איתם 

 ימים לאחר מועד כניסתם לארץ.  5חוזרת  PCRולחתום על התחייבות לבצע בדיקת 

באה ע"מ לזהות נוסעים שהיו בתקופת ימים לאחר כניסה ארצה  5 ע בדיקה נוספתוהדרישה לביצ

דגירה למחלה הקוביד )על כל הווריאנטים שלה(, בעת הטיסה ארצה. חולים בתקופת הדגירה 

-בימים הראשונים לאחר הדבקתם בנגיף. איPCR עלולים לקבל תשובה שלילית בשגגה בבדיקת 

כניסה לארץ אינן שעות לפני הטיסה ובדיקה שניה שלילית בעת ה 72לכך, בדיקה שלילית אחת 

כל הנוסעים שנדבקו בחו"ל ועלולים להכניס ארצה ווריאנטים חדשים. לאור מספיקות ע"מ לזהות 

הסכנה הכרוכה בהכנסת ווריאנטים חדשים לארץ דרך מעברי הגבול, אנו ממליצים על ביצוע בדיקת 

PCR  ימים לאחר הכניסה לארץ. 5נוספת 

ד ביתי. אלה ישירות לאלה בבידו וגבול אחר יישלח מעברבדיקה שנלחקה בנתב"ג או בתוצאות ה

יצטרכו שלילית תשובה  מקבליםעברו לבידוד במלוניות. אלה שות ישמקבלים תשובה חיובי

ימים לאחר כניסתם לארץ וקבלת תשובה  5להמשיך להישאר בבידוד בית עד לביצוע בדיקה נוספת 

ארצה יטופלו לפי הוראות נציג משרד  ימים לאחר כניסתם 5אלה שמקבלים תשובה חיובית שלילי. 

 הבריאות )העברה למלונית או המשך בידוד ביתי(.

ימים מכניסתו לארץ יוגדר כחולה שנדבק בחו"ל. יש  5כל נוסע חוזר שקיבל תשובה חיובית תוך 

 לבצע ריצוף של גנום הנגיף עבור אותו חולה ע"מ לזהות ווריאנטים.
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ים לארץ ללא ביצוע עו את התופעה של נוסעים שנכנסהמלצות אלה מעשיות וימנ ,לפי דעתנו

ובנוסף, יקטינו את האפשרות "לפספס" חולים בווריאנט הנגיף שנכנסים לארץ  בדיקה בכניסה

 ועל כן יפחיתו את הסיכון של הכנסת ווריאנטים חדשים מחו"ל. בתקופת הדגירה למחלה, 

בדיקות יומיות לנגיף הקורונה, מסוגלת להקים עמדות דיגום  100,000-ישראל, שמסוגלת לערוך כ

כן, חיוני להקים יחידה אפידמיולוגית בנתב"ג, -בנתב"ג עבור כל הנוסעים הנכנסים לארץ. כמו

מאוישת ע"י אחיות בריאות הציבור, רופא אחראי מומחה בבריאות הציבור, מפקחי בריאות 

והאכיפה על על אנשים בבידוד ביתי נשי מנהל ומחשוב. יש צורך בחיזוק הפיקוח האישי הסביבה וא

 מפירי בידוד.

חיבור בין בדיקות מולקולריות לנתונים  תאפשרשיחידה אפידמיולוגית קבועה  חוצהנ

, יחידה מקצועית שמרכזת את נושא המעברים מבחינה אפידמיולוגיתבאמצעות  אפידמיולוגיים

 ינו חיוני.חיזוק שיקולי בריאות הציבור ה הערכת סיכונים על בסיס מחקר וניטור קבוע. כולל

 ייצור "מקומי" של ווריאנטים חדשים( 2

-10%מהאוכלוסייה(, וכל עוד  30%-)המהווים כ 16כל עוד אין חיסון מאושר לילדים מתחת לגיל 

הקורונה ימשיך להתקיים בארץ לא יתחסנו מסיבות שונות, נגיף  16מהאוכלוסייה מעל גיל  20%

 ותיתכן הופעה של ווריאנטים חדשים שיוצרו בישראל. 

יש לציין שעשרות אלפי פלסטינים נכנסים לארץ כל יום. חלקם נשארים בארץ מספר ימים או 

כן, אלפי פלסטינים עובדים בישובים ישראלים ביהודה -שבועות וחלקם חוזרים הביתה כל ערב. כמו

ישנם אלפי ערבים ישראליים שלומדים, עובדים ומבלים בשטח של הרשות  ושומרון. בנוסף,

על כן, אנו חייבים להתייחס לאוכלוסייה של ישראל והרשות הפלסטינית הפלסטינית. 

כאוכלוסייה אחת מבחינה אפידמיולוגית. אוכלוסייה זו פועלת כמדגרה אחת לייצור ווריאנטים 

 חדשים. 

מנת -משיקולים אתיים ומעשיים, על ישראל לעבוד בשיתוף פעולה עם הרשות הפלסטינית על

להחיש את מבצע החיסונים ברשות ולתגבר את היכולת של הרשות הפלסטינית לבצע בדיקות 

 לנגיף הקורונה. 

במקביל, על ישראל לכלול ביעדי החיסון שלה פלסטינים שעובדים בישראל, כחלק מהמבצע הקיים 

 יסון עובדים זרים ואנשים שנמצאים בישראל ללא מעמד חוקי.לח

על כן, אנו קוראים לממשלת ישראל לסייע לרשות הפלסטינית בכל הקשור למבצעי חיסונים וביצוע 

לא נוכל להישאר חופשיים מווריאנטים חדשים של נגיף הקורונה כל עוד בדיקות מעבדתיות. 

 המגפה ממשיכה בשטח הרשות הפלסטינית.

 

 אפידמיולוג ורופא מומחה בבריאות הציבוררופ' נדב דוידוביץ', פ

 בור, אוניברסיטת בן גוריון בנגבמנהל בית הספר לבריאות הצי

 יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל
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 מומחית לבריאות הציבור, רופאה פרופ' אילנה בלמקר, 

 בנגב גוריון-אוניברסיטת בן (,בדימוסלבריאות הציבור )פרופסור חבר 

פתיחת השמיים לתעופה אזרחית  בנושאעם איגוד רופאי בריאות הציבור טמיו"ר קבוצת העבודה 

 19-בטוחה בעת הפנדמיה של קוביד

 

 אפידמיולוג ורופא מומחה בבריאות הציבורפרופ' חגי לוין, 

 האוניברסיטה העברית והדסה. פרופסור חבר לאפידמיולוגיה, בי"ס לבריאות הציבור, 

 לשעבר יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

 

 אפידמיולוג ורופא מומחה בבריאות הציבורד"ר ערן קופל, 

 מרצה בכיר, בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת תל אביב

  מזכיר איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל


