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תשפ״א באדר  ח"י |  02.03.2021 שלישייום 

תסמיניים,  -בריטניה ביצעה פיילוט לבדיקות המונים של לא

 שלאור הצלחתו הורחב לרמה הארצית  

מהווה חלק מאסטרטגיה בריטית כוללת של קידום  ,  שבוצע בעיר ליברפול,  הפיילוט

כאמצעי   המונים  אבדיקות  חולים  בעזרת  -לאיתור  תחלואה  וצמצום  תסמיניים, 

 ת ככל האפשר. וניטור וקטיעת שרשראות הדבקה מוקדמ

על הפיילוט  הצלחת  הבריטיים-לאור  הקריטריונים  לרשויות  ,  פי  הבדיקות  הורחבו 

נוספות ממשלתי ,  רבות  לסיוע  זכאיות  בבריטניה  המקומיות  הרשויות  כל  וכיום 

 ר תחלואה סמויה. בביצוע בדיקות המונים לאיתו

.  הפיילוט אפשר להרחיב מאד את סך הבדיקות המתבצעות באופן כולל בבריטניה

המונים  .1 בדיקות  פיילוט  שבבריטניה  ליברפול  בעיר  התקיים  האחרון   1בדצמבר 

השגרתיות   ההמונים  בדיקות  מערך  תגבור  ויעילות  היתכנות  את  לבחון  שנועד 

מהירות בדיקות  הבריטית  ,  זאת .  בעזרת  האסטרטגית  מהתוכנית  כחלק 

הקורונה  נגד  המונים במערכה  בדיקות  ונבחרה    .לשילוב  התנדבה  ליברפול 

:  יעדי התוכנית.  לפיילוט מכיוון שהתפשטות התחלואה בה הייתה נרחבת מאוד

 ורדת תחלואה ושמירה על רמות נמוכות ככל האפשר בשוטף. ה

במדינה .2 הגבוה  התחלואה  שיעור  עם  בריטניה  ממשלת  התמודדות  , בחינת 

בוחן כמקרה  בליברפול  הפיילוט  סקירת  תובנות  ,  וספציפית  לספק  עשויים 

. בדיקות לאיתור תחלואה סמויה בקרב אוכלוסייה חסרת תסמינים 1

מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה 
225 מסמך מספר
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גבוהים   תחלואה  אחוזי  עם  במקומות  תחלואה  להורדת  ורמת  )אופרטיביות 

 . בישראלגם ( חיסוניות נמוכה

מסוג .3 מהירות  אנטיגן  בדיקות  הוצעו  הפיילוט   2Lateral Flow  במסגרת 

במקביל להמשך    ,זאת  .לתושבים שאין סיבה קונקרטית לחשוד כי נדבקו בקורונה

השגרתי הבדיקות  מערך  של  לכאלה  ,  פעילותו  או  סימפטומים  בעלי  לתושבים 

 .שנחשפו לחולה מאומת

ערכות דיגום ביתיות  ונשלחו  ,  בי העירמרכזי בדיקות ברח  38הוקמו  ,  לשם כך .4

הפרוי  .לרשות צבאיתפעול  בסיוע  נעשה  מצד  .  קט  היענות  לעודד  כדי 

ובטוחה ,  האוכלוסייה מהירה  חזרה  שתאפשר  ככזאת  התכנית  פורסמה 

להתניע את החיים  "ותסייע  ,  שתקדם את פתיחת הכלכלה,  יותר לשגרה 

מגבלות נוספות אלא גם  הודגש כי ביצוע הבדיקות יסייע לא רק למנוע    ".מחדש

 .הקיימות הלהקל את אל

 :3( פיילוט והמשכו)תובנות עיקריות ממבצע בדיקות ההמונים  .5

( 9.12.20-6.1.21)במרוצת הפיילוט    -נרשמה היענות אוכלוסייה מרשימה   .א

מקרים חיוביים   897,  מתוכם(.  אלף  132.2)נבדקה כרבע מאוכלוסיית העיר  

 חיוביים.  1%-פחות מ, (LFאובחנו באמצעות בדיקות האנטיגן המהירות )

על אף שרגישות   -  רגישות הבדיקה בפועל נמוכה מהצפוי, על פי הבריטים . ב

  במסגרת בניסוי שנערך  ,  75%-הבדיקה במחקרים המקדימים הייתה גבוהה מ

כ בפועל  זיהתה  הבדיקה  עומס   70%-וכ,  מהנדבקים  49%-הפיילוט  מבעלי 

 

2 (LF .)ג -להרחבה ראו נספח א ו 

3

https://www.liverpool.ac.uk/media/livacuk/coronavirus/Liverpool,Community,Testing,Pilot,Interim,Eval
uation.pdf 

https://www.liverpool.ac.uk/media/livacuk/coronavirus/Liverpool,Community,Testing,Pilot,Interim,Evaluation.pdf
https://www.liverpool.ac.uk/media/livacuk/coronavirus/Liverpool,Community,Testing,Pilot,Interim,Evaluation.pdf
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גבוה זאת  4. נגיפי  לייחס  ניתן  כי  הדיגום  ,  בצורה חלקית,  ייתכן  דיגום  )לאופן 

 (. עצמי

החדשים . ג המקרים  כלל  מתחילת    מתוך  שבוע  בכל  בליברפול  שאובחנו 

היום(  בנובמבר   6)הפיילוט   מ   ,ועד  בדיקות    20%-יותר  בזכות  אותרו 

 '(.ראו תרשים א)ההמונים 

 

 17.12-מתחילת הפיילוט עד ל PCR-ו LFמספר התושבים שאומתו כחיוביים באמצעות בדיקות  ': תרשים א

החיוביים .ד המקרים  במספר  ירידה  נרשמה  הפיילוט  סיום    .בתקופת  עם 

באנגליה   הכלליים  הסגרים  שני  בין  ובתקופה   4  -בדצמבר    3)הפיילוט 

ברמת התר(,  בינואר ליברפול  נמוכה  עהוגדרה  בפרטה  וממרבית ,  מסביבתה 

וודאי  ,  לא ניתן לבודד את בדיקות ההמונים כמשתנה המשפיע.  המדינה בכלל

היחיד   בכלל)שלא  בתחלואה(  אם  הירידה  לפני  ,  על  החלה  הירידה  שכן 

ובמהלכו לפניו  חלו  וכלליות  מקומיות  והגבלות  כי ההשפעה .  הפיילוט  ייתכן 

 

 '.  ראו נספח ג, יך תיקוף הבדיקהלפירוט לגבי תהל 4
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כלים מספר  של  משילוב  הגבלות,  נבעה  ובדיקות  ,  ביניהם  חברתי  ריחוק 

 . המונים

המשיכו בדיקות ההמונים בליברפול  ,  ובעקבות הצלחתו,  לאחר סיום הפיילוט .ה

יותר   ממוקדת  א)בצורה  נספח  הרשות  (,  5סעיף  ',  ראו  עודדה  במסגרתה 

על אף  (.  לדוגמה,  בתי אבות)המקומית בדיקות בקהילות ומוסדות ספציפיים  

 .נות לכל התושבים חסרי התסמיניםהודגש כי הבדיקות זמי , מיקוד התכנית

כהצלחה .6 הפיילוט  את  הכתירה  בריטניה  העובדה  ,  ממשלת  לאור  במיוחד 

שאחרת לא היה  (  בעלי עומס נגיפי גבוה)שהבדיקות סייעו לאתר מוקדם נשאים  

הממשלה.  שנדבקו  גלהמת בעיבודן ,  לטענת  והחיסכון  הנמוכה  עלותן  בזכות 

ה ,  במעבדה בדיקות  מידה  LF-מציעות  ובקנה  בזמן  לשליטה  ,  רווח  שמסייעים 

 .במגפה בהינתן שימוש ממוקד והסברה ברורה

נוספים   .7 לאזורים  במקביל, .  מדינהבעוד טרם השלמת הפיילוט הורחבה השיטה 

מיליארד פאונד להרחבת הבדיקות   7הממשלה בלונדון העניקה תוספת של  

המה  הבדיקות  מערך  ולהרחבת  במדינה  סמויה  תחלואה  ירות  לאיתור 

, הקיים  PCR-כצעד משלים למערך ה,  זאת.  (בעיקר עבור עובדי משרד הבריאות)

רחב מידה  בקנה  מדבקים  חולים  במהירות  לאתר  הכל  .במטרה  בריטניה  ,  בסך 

כ שלה    22-השקיעה  ההדבקה  שרשראות  לקטיעת  בתכנית  פאונד    -מיליארד 

Test and Trace .5 

  

 

5 plan-winter-19-plan/covid-winter-19-https://www.gov.uk/government/publications/covid 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-winter-plan/covid-19-winter-plan
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 רקע ונתוני הפיילוט ': נספח א

אסטרטגיית   .8 יישום  בריטניה  בחנה  האחרונים  קהילתיות"בחודשים    -  "בדיקות 

המקומית הרשות  בניהול  מקומיות  לקהילות  המונים  ,  זאת   .בדיקות 

המונים   בדיקות  להטמעת  מהירות  בבדיקות  שימוש  המתארת  תכנית  במסגרת 

המדינה התכנית.  בשגרת  לשליטה   ,לפי  כלי  לשמש  יכולות  מהירות  בדיקות 

 .חבויה וכן לפתיחת והנעת הכלכלהבתחלואה 

הייתה תחת הגבלות חמורות מ .9 כעיר  ,  באוקטובר  14-ליברפול  הוגדרה  אז 

דאז,  3ה  עהתררמת  )אדומה   ביותר  שבועות(.  הגבוהה  כשלושה    5-ב,  לאחר 

.  בדצמבר  2עד  ,  נכנסה יחד עם שאר אנגליה לסגר של ארבעה שבועות,  בנובמבר

ונבחרה  ,  ושכות בעירלאור התחלואה הגבוהה וההגבלות הממ התנדבה 

 . העירייה לביצוע פיילוט בדיקות ההמונים

 : מהלך הפיילוט

 9.12.20 - 6.11.20 תאריכים 

 בסיוע הצבא ובהכוונת צוותי מחקר רפואי, ניהול בידי הרשות המקומית וארגון  ניהול

 הבדיקה  סוג

 Innova SARS-CoV-2 Antigen Rapid Qualitative Test - שם ●

 וללא מכשיר קריאה (, POCT)ללא צורך במעבדה  , דקות 30תוצאות לאחר  ●

 ( mid turbinate)דיגום נזאלי  ●

 CE, MHRA registered  -אישורים רגולטורים  ●

 . תושבי ליברפול או העובדים בעיר שאינם מציגים תסמינים נבדק  מי

ממרכז  ' מ 800-ערכות בדיקה ביתיות נשלחו לתושבים הגרים במרחק גדול מ הכנות 



 

6 

 .לאור היענות אוכלוסיה נמוכה   תוך זמן קצרהופסק  השילוח. בדיקה

 הביצוע  אופן

מרבית האנשים נדגמים באופן עצמי תחת פיקוח בעמדות דיגום ברחבי  ●

 .מוסמכים גורמיםניתוח התוצאה נעשה על ידי . העיר

לצמצום העומס קיימת מפה באתר הרשות  . אין צורך בקביעת תור ●

 . המציינת סטטוס תפוסה בזמן אמת

 .PCRמקרים חיוביים מאומתים בבדיקת   ●

 . תשובה מתקבלת עם הוראות להמשך טיפול בנייד תוך חצי שעה ●

 אדם  כוח

  2,000-במהלכם נשלחו לעיר כ, ניתנה לעירייה התראה של שישה ימים בלבד ●

 . חיילים לסיוע בתפעול וארגון

 . מרכזי בדיקה הוקמו ברחבי העיר 38 ●

 הסברה 

העירייה השתמשה בתקשורת עם התושבים כדי לעודד בדיקות ולהקל על  

כגון פרסום מפות מתעדכנות באתר העירייה המראות את זמני  , התהליך

 . ההמתנה בתחנות הבדיקה ועדכונים אודות אחוז הנבדקים מהעיר

 הערות 
חמישה תוך שמירת הפרש של , העירייה עודדה את תושביה להיבדק כמה שיותר

 .ימים בין בדיקה לבדיקה

בליברפול .10 לאחר תחילת הפיילוט  אנגליה  ,  כשלושה שבועות  הרחיבה ממשלת 

מקומיות   לרשויות  סמויה  תחלואה  לאיתור  הקהילתיות  הבדיקות  מודל  את 

כלכלי,  כיום.  נוספות לסיוע  זכאיות  באנגליה  המקומיות  הרשויות  צבאי ,  כל 

  156-כ.  בדיקות המונים לאיתור תחלואה סמויהוארגוני של הממשלה בביצוע  

בדיקות המונים בשטחן  מיישמות  כבר  מקומיות  נשלחו  ,  רשויות  אליהן 

 .6מיליון ערכות בדיקה  7-יותר מ

  

 

6 days-working-of-thousands-firms-save-tests-https://www.personneltoday.com/hr/covid/   

https://www.personneltoday.com/hr/covid-tests-save-firms-thousands-of-working-days/
https://www.personneltoday.com/hr/covid-tests-save-firms-thousands-of-working-days/
https://www.personneltoday.com/hr/covid-tests-save-firms-thousands-of-working-days/
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 SMARTמודל ': נספח ב

שונה מודל הבדיקות למודל    .11 יותר  -  7SMARTבסיום הפיילוט   8. שיטה ממוקדת 

השיטה מיקוד  אף  עדיין  ,  על  שאינם מקבוצות המיקוד  תסמינים  חסרי  תושבים 

 .ומעודדים להיבדק LFזכאים לבדיקת  

 :שלוש מטרות SMARTלמודל  .12

סיכון ○ קבוצות  על  בבתי   -”Test to Protect“  ,הגנה  צוות  אנשי  בדיקת  לדוגמה 

בשל    LFכיום נבדקים צוותים בבתי אבות פעמיים בשבוע באמצעות בדיקת  .  אבות

 .אך איטית, המדויקת יותר  PCRנבדקים אחת לשבוע בבדיקת ,  בנוסף. מהירות

מבידוד ○ מהמגע   LFבדיקות    -  ”Test to Release“  ,שחרור  שבוע  במשך  יומיות 

מתן ,  בינואר  29-עדכנית ל .  כחלופה לבידוד מגעים,  האחרון עם החולה המאומת

תה לכלול גם  התכנית אמורה היי  .9הפטור מבידוד רלוונטי לעובדים חיוניים בלבד

החינוך במוסדות  וסגל  ה,  תלמידים  והופעת  רבות  ביקורות  לאור  וריאנט  ואך 

יותר   להש"(  המוטציה הבריטית)"  B.1.1.7המדבק  את  עהוחלט  בבתי היישום  ות 

הסוג,  הספר את  מומחיםולהעביר  לבחינת  מומחים ,  זאת  .יה  ידי  על  שייבחן  עד 

 . 10בהקשר פטור מבידודבנוגע לזן החדש האם בדיקה יומית אכן יעילה גם 

לשגרה ○ ואישור    -"  Test to Enable"  ,חזרה  אסמכתא  המהוות  בדיקות 

ניתן   אשר  באירועים  והשתתפות  אבות  בבתי  ביקור  כגון  בפעילויות  להשתתפות 

 . ק החברתילקיים במסגרת מגבלות ההתקהלות וצעדי הריחו

  

 

7 Systematic, Meaningful, Asymptomatic, Repeated Testing 

8 SMART,Pilot,Evaluation.pdf-Liverpool,Covid   

9 tests-flow-lateral-on-update-january-19-covid-for-testing-k/masshttps://post.parliament.u/  

10-of-isolation-self-and-testing-contact-daily-1/01/20/pausinghttps://dfemedia.blog.gov.uk/202

answered-questions-your-teachers-and-pupils/   

https://www.liverpool.ac.uk/media/livacuk/coronavirus/Liverpool,Covid-SMART,Pilot,Evaluation.pdf
https://post.parliament.uk/mass-testing-for-covid-19-january-update-on-lateral-flow-tests/
https://post.parliament.uk/mass-testing-for-covid-19-january-update-on-lateral-flow-tests/
https://post.parliament.uk/mass-testing-for-covid-19-january-update-on-lateral-flow-tests/
https://dfemedia.blog.gov.uk/2021/01/20/pausing-daily-contact-testing-and-self-isolation-of-pupils-and-teachers-your-questions-answered/
https://dfemedia.blog.gov.uk/2021/01/20/pausing-daily-contact-testing-and-self-isolation-of-pupils-and-teachers-your-questions-answered/
https://dfemedia.blog.gov.uk/2021/01/20/pausing-daily-contact-testing-and-self-isolation-of-pupils-and-teachers-your-questions-answered/
https://dfemedia.blog.gov.uk/2021/01/20/pausing-daily-contact-testing-and-self-isolation-of-pupils-and-teachers-your-questions-answered/
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 הערכת ביצועי הבדיקה ':  נספח ג

ובשאר   .13 בליברפול  בפיילוט  ההמונים  בבדיקות  שימוש  נעשה  בה  הבדיקה 

 . Innovaשל חברת  Lateral Flowאנגליה הינן בדיקות אנטיגן מסוג 

 11לפיילוט כפי שעלה במחקרים מקדימים  ,  הערכת הביצועים של הבדיקה .14

האנגלי   הציבור  בריאות  וארגון  אוקספורד  אוניברסיטת  Public Health)שערכו 

dEnglan  )מעבדה ל,  בתנאי  איכות  והשוואתם  בקרת  מתכנית  שעלו  ממצאים 

בליברפול בפיילוט  מהמשתתפים  חלק  על  ליברפול  "ע)  שנערכה  אוניברסיטת  י 

-של כ   LF-הנתוני בדיקות  הושוו  ,  במסגרת התכנית     12. (יומשרד הבריאות הבריט

 : אותם האנשים  משנלקחו  PCRותוצאות בדיקות  תסמיניים -א אנשים  6,000

נתוני הבדיקה  
ממחקרים 
 מקדימים 

76.8%תסמיניים -בא 13רגישות 

1499.7%סגוליות 

95% ( Ct<25)רגישות בהינתן עומס נגיפי גבוה 

נתוני הבדיקה  
מבקרת האיכות  

של הפיילוט  
 בליברפול 

48.9%תסמיניים -רגישות בא 

99.9%סגוליות 

69% ( Ct<25)רגישות בהינתן עומס נגיפי גבוה 
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https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/94
S0925_Innova_Lateral_Flow_SARS-CoV-2_Antigen_test_accuracy.pdf/3187
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https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/94
S0925_Innova_Lateral_Flow_SARS-CoV-2_Antigen_test_accuracy.pdf/3187

רפואיות בזיהוי מחלות או שלרגישות משמשת כמדד ליעילותן של בדיקות  . מדד סטטיסטי ליעילותו של ְמַסֵווג 13

 "(.מדד הזהב)"מוחלט כלשהו " אמת"בהשוואה למדד , בדיקות בקרת איכות במפעלים הקובעות את איכות המוצר
כך. בשלילת קיומו של מצב מסוים( כמו בדיקה רפואית או בדיקת בקרת איכות)מדד סטטיסטי ליעילותו של מסווג  14

סגוליות הבדיקה היא ההסתברות לזיהוי הנבדק כבריא  ,  את קיומה של מחלה אם בדיקה רפואית נועדה לגלות, למשל
 אם הוא אכן בריא 

נתוני הבדיקה  
ממחקרים 
מקדימים  

נתוני הבדיקה  
ממחקרים 
מקדימים  

נתוני הבדיקה  מבקרת 
האיכות  של הפיילוט 

בליברפול 

נתוני הבדיקה  
מבקרת האיכות  של 

הפיילוט  בליברפול

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/943187/S0925_Innova_Lateral_Flow_SARS-CoV-2_Antigen_test_accuracy.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/943187/S0925_Innova_Lateral_Flow_SARS-CoV-2_Antigen_test_accuracy.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/943187/S0925_Innova_Lateral_Flow_SARS-CoV-2_Antigen_test_accuracy.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/943187/S0925_Innova_Lateral_Flow_SARS-CoV-2_Antigen_test_accuracy.pdf



