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 הנורוקב הכרעמל ימואלה עדיהו עדימה זכרמ
 153 רפסמ ךמסמ

 ,הימדקאהמ םיחמומב רזענו ן״מא יניצקמ בכרומ ףוגה  .תואירבה דרשמ תחת לעופה הטילשה זכרממ קלח םויכ וניהו ,ן״מא ידי לע םקוהש ףוג אוה עדיהו עדימה זכרמ
 תואירבה דרשמ רתאב עדימה זכרמ יכמסמל רושיק   .ףיגנה דגנ הכרעמב יטנבלר עדי תוטלחהה ילבקמ ינפב איבהל ידכ ,דועו םיגולוימדיפא ,םיאפור

 םילכה לס תא ביחרהל תויושע תוריהמ םינגיטנא תוקידב
 הקבדה תוארשרש לש העיטקו רותיאל

 םילהנמ ריצקת

 לש העיטקו רותיא תבייחמ הנורוקה ףיגנ תוחכונב הרגשל הרבחהו קשמה תרזח .1

 ,םויה םימייקה הקידבה יבאשמ .תוריהמבו תוליעיב תושדח הקבדה תוארשרש

 םשייל םירשפאמ םניא האצותל דעו הקידבל הינפההמ ןמזה ךשמ ןכו

 .וזכ תוינידמ

 םיעסונו תמואמ הלוחל םיפשחנה לגעמ ,המגודל – תומיוסמ תוצובק ברקב .2

 .תופיקמו תומוזי ןוניס תוקידבב בר ךרע תויהל יושע – ל״וחמ םיסנכנה

- PCR תוקידבל המודב ,ףיגנב הליעפ הקבדה יוהיזל תודעוימ םינגיטנא תוקידב .3

 .ןהמ התוחפ ןתושיגר בורל יכ םא - PCR-ל האוושהב תולוזו תוריהמ ןהו

 תוקידב ,)תויגולורסו תוירלוקלומ תוקידב( םויכ תוצופנה תוקידבל סחיב

 לש אלו ,ומצע ףיגנה לש תיסחי לוזו טושפ ,ריהמ יוהיז תורשפאמ םינגיטנא

 ,םינדגונה תוקידבל דוגינב ,ולא תוקידב ,רמולכ .ול תינוסיחה הבוגתה

 .דבלב םיליעפ םילוח תורתאמ

 לכל רשאכ ,תויזכרמ תויגולונכט יתשמ תחא לע תוססבתמ םינגיטנא תוקידב .4

 הקידבה תולע ,קוידה תדימ ,הקידבה ךשמל רשאב םינוש תונורתי ןהמ  תחא

 .הב שומישה תולקו

 ךא האצותה חונעפל ידועיי יתדבעמ רושכמ תשרוד ,LFIA לע תססובמה הקידב .5

 הניא CLIA לע תססובמה הקידב ,התמועל .ההובג קויד תמר תלעב הניה

 ריהמ שומישל תדעוימ רמולכ ,המצע הקידבה תכרע דבלמ דויצ לכ תשרוד

 האצות תקפסמ ךא - )POC – Point of Care( המיגדה תלטינ וב םוקמב

 .דבלב תינתוכיא

 הנורוקה ףיגנ לש םינגיטנאל תוריהמ הקידב תוכרע יגוס רפסמ תומייק םויכ רבכ .6

 יגוס ינש לש םיטנמלא תבלשמ( Quidel תרבח לש – ןהמ תחא רשאכ ,שדחה

 ,רכזוי .FDA-המ )EUA( םוריח שומישל רושיא הלביק - )LFIA-ו CLIA ,תוקידבה

https://www.gov.il/he/departments/corona-national-information-and-knowledge-center
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 – 115 'סמ ךמסמ ואר הבחרהל( ליגר FDA רושיא הווהמ וניא הז רושיא יכ

 תכרעהל תלבגומ תונימא לעבכ ןמתסמ FDA-ה לש םוריחה ירושיא ןונגנמ"

 היולת יתלב הקידב עצבל בושח ןכ לעו )”הנורוקה ףיגנל םוגיד תוכרע לש ןתוכיא

   .תויפיצפס תוכרע תשיכר תארקל

 שמתשהל םירשפאמ אל הארנה לככ תומייקה הקידבה תוכרע יעוציבש ףא לע .7

 תוריהמ םינגיטנא תוקידבב תודייטצהש ירה ,ידעלב ןוחבא יעצמאכ ןהב

 רותיאל םילכה לס תא ביחרת ,יולת יתלב ןפואב ותמואי ןהיעוציבש

 ולא תוקידב לש ןתויה לשב תאז .הקבדה תוארשרש לש םיריהמ העיטקו

 הריהמ הרוצב ןעצבל ןתינ ,PCR-ל דוגינב רשא ,ףיגנה רותיאל ףסונ ילכ

  .)רתוי תקיודמ תיתדבעמ הסרג דצל( יתדבעמ דויצ אללו

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/report-n151-fda-sampling-reliability
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 תורחא תוקידבל האוושהב םינגיטנא תוקידב לש םייזכרמ םינייפאמ :1 הלבט

 )היגולורס( םינדגונ תקידב PCR תקידב םינגיטנא תקידב ןייפאמ

 הליעפ הקבדה רותיא הליעפ הקבדה רותיא תילכת
 ונחבוא אלש םימילחמ רותיא

 תמא ןמזב

 ההוזמ המ

 ?הקידבב
 ףיגנה לש RNA יעטקמ ףיגנה לש הנבמ ינובלח

 ןוסיחה תכרעמש םינובלח

 ףיגנה דגנכ הרצי

 המיגד וזיא לע

 בורל תעצובמ

 ?הקידבה

 תונוילעה המישנה יכרד

 )שוטמ תועצמאב(

 תונוילעה המישנה יכרד

 )שוטמ תועצמאב(
 םד

 ןונגנמ והמ

 הקידבה

 ?ץופנה

Lateralflow, תבוגת םע 

 הבוגת וא עבצ

 תשרודה תיטנסרולפ

 .האירק רישכמ

 לש תירוזחמ הרבגה

 דע יוצרה RNA-ה עטקמ

 םא ,לקנב ורתאל ןתינש

 .המיגדב ןכא אוה

;Lateralflow 

Electrochemiluminescence 

 לש היצמוטוא רשפאמה –

 רושכמ תועצמאב הקידבה

 הטיש – ELISA ;ידועיי

 .תיתדבעמ

 עוציב ןמז

 לבוקמ ילמינימ
תוקד רפסמ תועש רפסמ תוקד רפסמ  

 תולע

 הקידבל לדוג רדס(

 i)תדדוב

םידדוב םירלוד םירלוד תורשע םידדוב םירלוד  

-ב תונימז

point of care 

 לש טלחומ בור

 קושב םירצומה

 ,קושב םידדוב םירצומ

 הרבגה יססובמ

 תימרתוזיא

קושב םירצומה בור  

 רותיאב תושיגר

 הליעפ הקבדה
הכומנ ההובג תינוניב  

 תורישכ

 תשרדנ

 ;המיגדה תליטנל ההובג

 הקידבה תצרהל הכומנ

 המיגדה תליטנל ההובג

 הקידבה תצרהלו

 ;המיגדה תליטנל תינוניב

 תצרהל ההובג-הכומנ

היגולונכטב תולתכ הקידבה  

 
i םיבר םימרוגב היולתו םירצומ ןיב הנתשמ לעופב תולעה ;דבלב סוחיי תדוקנב רבודמש שגדוי. 
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 תוריהמ םינגיטנא תוקידב – אובמ

 רותיא ידי לע הליעפ הלחמ יוהיזל ןדוסיב תודעוימ תוריהמ םינגיטנא תוקידב .1

 האוושהב .תונוילעה המישנה יכרדב בורל ,הרטמה ףיגנ לש הנבמ ינובלח

 םינגיטנא תוקידב ,ףיגנה לש ןיערג תוצמוח יעטקמ תוריבגמה ,PCR תוקידבל

 הכרע לש ןכרצל ריחמה ,המגדה םשל .רתוי תוריהמו תולוז ,תוטושפ ןניה

 .1,2םידדוב םירלוד תויהל יושע םינגיטנא תקידבל

 רמוחהש ןוויכ רתוי הובג בורל )limit of detection( ןהלש תושיגרה ףס ,דגנמ .2

 דעו הקבדההמ ןמזה ךשמ םגש ןכתיי ,תאז רואל .3הרבגה רבוע אל קדבנה

 ךירצ לפוטמה ,רמולכ .PCR-ל האוושהב רתוי ךורא היוהיזב הליעי הקידבהש

 הקידבב יבויחכ תולגתהל ידכ הקידבה ןמזב רתוי הובג יפיגנ סמועב תויהל

 False( תילילש היוגש האצות תלבקל תוריבסה ,ךכ ,PCR-ה תמועל םינגיטנאה

Negative( רתוי ההובג הניה. 

 ינובלח תא םירשוקה םינדגונב שומיש השוע תלבוקמה הקידבה תייגולונכט .3

 םהו הדימב ,)תרתאמ הקידבהש םייפיצפסה םינובלחה( ףיגנה לש הרטמה

 תוהזל ןתינש תילאוזיו הבוגת תרצונ תורשקיהה תובקעב .המיגדב םיאצמנ

 :תוקידבה תוקלחנ ןהיפ לע ,םייזכרמ יוהיז יגוס ינש םימייק .תינוציח

 ןהב תוקידב – Chemiluminescence Immuno-Assay (CLIA) .א

 הראה תבוגת תרציימ םיעבוקמה םינדגונל הרטמה ינובלח תורשקיה

 קפוסמ ירחסמה ןיחבתה( הקידבה תנחבמ תיתחתל הרטמה ןגיטנאל יפיצפס ינושאר ןדגונ דמצומ :לאמשמ – 1 רויא
 ינוינש ןדגונ ףסומ ;ינושארה ןדגונל דמצנ אוה הרטמה ןגיטנא תא הליכמ איה םאו ,הלוחה תמיגד תפסומ ;)הז ןפואב
 תוחכונב רוא תבוגת תחתפתמ ;)HRP( זאדיסקוארפ םיזנא דמוצמ וילא רשאכ ,ןגיטנאל יפיצפס אוה םגש
 .םינדגונה י"ע דכלנש ןגיטנאה תומכל תינויצרופורפ רשא לונימול טרטסבוסה
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 וא יתומכ ןפואב םיתיעל ,ידועיי רישכמ תועצמאב תדדמנה ,תיטמיזנא

 .)המיגדב הרטמה ןובלח זוכיר( יסחי-יתומכ

 ,ןוירה תוקידבל תומוד תוקידב – Lateral Flow Immuno-Assay (LFIA) .ב

 ינתוכיא יוהיזל תנתינה עבצ תבוגתל תמרוג ל״נה תורשקיהה ןהב

 .תניוזמ-יתלב ןיעב )ילילש/יבויח(

 

 רשפאל תויושע CLIA גוסמ תוקידב ,תוקידבה יגוס ינש ןיב האוושהב .4

 ןחונעפש הדבועה רואל ראשה ןיב ,רתוי תונמיהמו תוקיודמ תואצות

 תמר תא הלעמ ידועיי האירק רישכמב ךרוצה םלוא ,דיחאו ןכוממ

 .LFIA תוקידבב שומיש תמועל הכורכה תיטסיגולה תובכרומה

 iiרפוב תסימתב ותליבט( שוטמה תנכהל הבר תובישח תמייק יכ ,ןיוצי הרקמ לכב .5

 המישנה יכרדמ שוטמה י"ע המיגדה תליטנ ןפואל ןכו הקידבה עוציבל )דבלב

   .ליעל ראותש יפכ םינגיטנא תוקידב לש לבוקמה תושיגרה ףס רואל תונוילעה

 
ii  תויצמוח ךרע לע תרמושה הסימת )pH( תילגנאב .דיחא – Buffer. 

 )control( רקבמ ןדגונ לעו )םודאה וקה( גפוס ריינ לע עבוקמה ןגיטנאל יפיצפס ןדגונ לע ססובמ ןיחבתה – 2 רויא
 רבעל תימינ העונתב הענו גפוסה ריינה לש דחאה ודצב תפטפוטמ הלוחה לש המגודה :לאמשמ .יללכ ןובלחל
 ןדגונל םירבוחמה םיעובצ םיקיקלח ליכמה רוזא ךרד המגודה תרבוע ,התעונת ידכ ךות ;ריינה לש ינשה דצה
 ןדגונה י"עו ,םודאה וקב יפיצפסה ןדגונה י"ע םידכלנו עונל םיכישממ םיקיקלחה ;רקבמ ןדגונלו ןגיטנאל יפיצפס
 .תילילש הבושת וניה )דבלב רקבמ( דחא וק לשו תיבויח הבושת וניה םיווק ינש לש יוויח .רוחשה וקב יללכה
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 תונמוימה תדימ אוה ,הקידבה קויד תייגוסל עגונב םייזכרמה םיאשונה דחא

 תויגולורס תוקידבב .המיגדה לש הנוכנו היואר הליטנל תשרדנש קוידהו

 תמועל .ךומנ אוה )םד תוקידב ,בורל( היוגש המיגדל יוכיסה ,םינדגונ תורתאמש

 ךכב "תנכתסמ" םישוטמב שומיש ידי לע םוגיד שרדנ העוציב רובעש הקידב ,תאז

 רסוח בקע( ןוכנה רוזאב םקומי אל שוטמה :יוארכ עצבתת אל הליטנהש

 ץחליי אל שוטמה ,)קדבנל ביאכהלמ ענמיהל ןויסינ וא תויוגש תויחנה ,תונמוימ

 ,ןכל .האלה ןכו ,המקרהמ םיאת דוריגל תקפסמ המצועבו ןמז יד המקרה דגנכ

 תקידבל םוגידה תולקב יסחי ןורתי ןיא ,תוקידבה לש הז טביה לע ססבתהב

 .PCR תקידב ינפ לע םינגיטנא

 הקבדה תוארשרש לש העיטקו רותיאל םיירשפא שומיש ישיחרת

 ,םינוכיס לוהינב הכורכ הרגשל הרבחהו קשמה לש תיתגרדהה הרזחהש ןבומ .6

 תוארשרש תעיטקו רותיאל ליעי ךרעמ םויק אוה ויתודוסימ דחא ונתנבהל רשא

 .הקבדה

 םיפשחנה לגעמ ומכ – ״תודושח״ תוצובק יתרגש ןפואב תורצונ ,ךכ ךותב .7

 בקעמו דודיב תוכירצמה – ל״וחמ םיסנכנה םיעסונ וא ,תמואמ הלוחל

 תובישח שי ,ףיגנב קבדנ ןכא וזכ ״הדושח״ הצובק ירבחמ ימש לככ .4ךשמתמ

 לגעמ תא םג םדקהב דדובל תנמ לע ולש ריהמ רותיאל תערכמ

 .הקבדהה תרשרש ךשמית םרטב – םבצמ ירחא בוקעלו וילא םיפשחנה

 הדירי ריחמב םג ,תוריהמו תובחרנ תוקידבב ןורתי םייקש ףא ןכתיי ,הז טביהב

 .5תושיגרה תמרב תמיוסמ

 לע השקמ PCR-ה תוקידבב יחכונה שומישה ןפוא ,ונתנבהל ,םירקמה בורב .8

 ןמזה ךשמ לשב רקיעב ,״תודושח״ תוצובק לש הריהמו תבחרנ ,המוזי הקידב

 יתדבעמה דויצה ,הבושת תלבק דעו הלוחהמ המיגדה תליטנמ רבועש ךוראה

 ונתייארב תומייק ,תאז םע .הז הקידב גוסל שורדה ןמוימה םדאה חוכו ידוחייה
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 – pooling-ל שגדב – PCR-ה תוקידב תוליעי רופישל תומישי םיכרד

 .דרפנ ךמסמב ץפות ןהילא תטרופמ תוסחייתהש

 סמוע תא לקהל ,ןהיתולבגמ ףא לע ,תולוכי תוריהמ םינגיטנא תוקידב .9

 ןמז קרפב ,הלוחל םיפשחנה ללכ תא ןתועצמאב קודבל ןתינ .תוקידבה

 דחמ ןכש ,ידוחיי ןורתי תולעב ולא תוקידב .הפישחה עוריא רחאל רצקו רדגומ

 ומכ( ףיגנל תינוסיח הבוגת קר אלו ליעפ ףיגנ תוהזמ )PCR תוקידבל המודב( ןה

 םילוח לש ריהמ יוהיז תורשפאמ )PCR-ל דוגינב( ךדיאמו ,)תויגולורס תוקידבב

 .)POC )Point of Care תטישב

 םמע םישנאבו הלוחב לופיטב םדקהב ליחתהל ןתינ ,תיבויח האצות תלבק םע .10

 תושיגרש ןוויכמו ,תילילש האצות ורובע הלבקתהש ימל סחיב .עגמב אב

 ןתינ ,תוירלוקלומה תוקידבה לשמ הכומנ ללככ תומייקה םינגיטנאה תוקידב

 םינגיטנא תוקידב וא PCR-ב הקידב ,בקעמ ,דודיב לש תוינידמב ךישמהל היהי

 ןוכיסה תרבגה איה הכומנה תושיגרה לש התועמשמש רחאמ תאז .תורזוח

 לגעמ תבחרה יכ ןייצל בושח .(FN – False Negative) בזוכ ילילש תלבקל

 תוארשרש לש רתוי הליעי העיטק רשפאת ,םיפסונ םייבויח יוהיזו תוקידבה

  .םייקה בצמל סחיב הקבדהה

 ,ונתסיפתל ,רשפאל יופצ PCR תוקידבו םינגיטנא תוקידבב הזכ בלושמ שומיש .11

 רועזמ ךותו תיסחי הכומנ תולעב םישדח םיקבדנ לש ריהמ רותיא

 .הקידבה תוכרע לש האיגשה בחרממ עבונה ןוכיסה
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 Quidel לש Sofia 2 הקידבה רישכמ – 3 רויא

 םייקה תוקידבה עציה – 'א  חפסנ

 Quidel תרבח לש Sofia תקידב

 םוריח שומיש רושיא יאמב 9-ב קפינ )FDA( ינקירמאה תופורתהו ןוזמה להנמ .12

)EUA( תרבח לש – הריהמ םינגיטנא תקידבל ןושאר Quidel לע – תינקירמאה 

 .6ןוגראל החוויד הילעו הנורחאה העציבש היצדילווה ךמס

 םיטנמלא תבלשמ Quidel לש הקידבה .13

 – )LFIA-ו CLIA( תוקידבה יגוס ינש לש

 הראה תבוגת לע תססובמ המיגדה

 התאירק ךא  ,LFIA תטישב תיטנצסרולפ

 ידועי הקידב רישכמ תועצמאב תעצבתמ

 הז הקידב רישכמ .Sofia ארקנה הרבחה לש

 .7לועפתל דחוימב םיטושפו דוינל םינתינ ,תיסחי םינטק בורל וימודו

 הקידבה תושיגר היפ לע ,תומיגד לש תודדוב תואמ הללכ הכרענש היצדילווה .14

 תואצות ללכ והוז אל( 100%-ל תפאוש הלש תויפיצפסהו 80%-כ לע תדמוע

-מ ההובג תויפיצפסה ,95% לש ךמס תמרב ;קדבנש םגדמב תויוגש תויבויח

96.8%(8. 

 FDA-ה שיגדה ,Quidel לש הקידבל םוריח שומישל רושיאה תקפנה דמעמב .15

 ,הנורוקה ףיגנב קבאמב ינויח דיקפת יופצ תוריהמ םינגיטנא תוקידבלש

 שומיש רשפאל תנמ לע ךשמהב תופסונ תוקידב רשאל ןוגראה תנווכבשו

 .הז גוסמ תוקידבב ףקיה בחר
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  SD Biosensor תקידב

 הריהמ םינגיטנא תקידבב בחרנ שומיש םינורחאה םימיב לחה ,ודוהב .16

 תושיגרהו ההובגה תויפיצפסב בשחתמש ןפואב ,9ינושאר הנחבא יעצמאכ

 .הקידבה לש תיסחי הכומנה

 איה שומיש השענ הב הקידבה תכרע .17

 ;תינאירוקה SD Biosensor תרבח לש

 םע lateral flow תקידבב רבודמ

 לכ הכירצמ אלש עבצ תססובמ הבוגת

 תינרציה העציבש היצדילווב .ףסונ דויצ

 הגוויס םיקדבנ לש תודדוב תואמ לע

 תומיגדה ללכ תאו תויבויחה תומיגדהמ 84%-מ הלעמל החלצהב הקידבה

 םלוא ,הקידבל תיאמצע היצדילוו ועציב ודוהב תויושרהש הארנ .10תוילילשה

 .תורורב ןניא היתואצות

 

 ,םלועב תוקוושמו תוחתופמה תוריהמ םינגיטנא תוקידב תודוא ןכדעתמ עדימ רגאמ םילהנמ ונא •

 https://airtable.com/shrES9FjI2G4eAoQX :רושיקב ןימזה

 

 לש STANDARD Q COVID-19 Ag הקידבה תכרע – 4 רויא
 SD Biosensor תרבח

https://airtable.com/shrES9FjI2G4eAoQX
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