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 הלאומי למערכה בקורונה מרכז המידע והידע  

 226מסמך 

מחו"ל   יםמרכזי למבצע החיסונים הינו כניסת וריאנטסיכון 

כניסה מבוקרת לישראל   ;משמעותית ממועילותם ויפחיתש

ומאמץ משותף של בדיקות, בידוד, והתנהגות אחראית  

   הסיכוןבצמצום   ויסייע

הינה המדינה הראשונה בע .1 ישראל  נרחבת  מדינת  חיסוניות  להשיג  כאשר  ולם 

שבוצעו   ניתוחיםמגוון  ל פי  ע  .חיסון מלאהשלימה    מאוכלוסייתה  40%-מעל ל

בארץ, החיסון מונע בהיקף נרחב הן מחלה קשה והן הדבקות )הפחתת הסיכוי  

פי   התחסן(.  10עד    5להידבק  שלא  מפורט   מסמךב  מאדם  בקצרה  זה  ים 

לנהוג    )כולל מחלימים ומחוסנים(  שבים מחו"ל כלל ה נו להנימוקים לקריאת 

בידודבדיקה  עלהקפדה  באמצעות    -  באחריות שנדרש(  ,  וריחוק    ,)למי 

    תי למניעת יצירת שרשראות הדבקה.חבר

הקרובים,   .2 ל בחודשים  המרכזי  מועילוהסיכון  החיסון הפחתת  של    תו 

כניסה  בישראל אשר    לארץ  הינו  וריאנט  כך    שינוי  עבורישל  דיו  גדול 

א  לכיום,    .החיסון  של  המגינה  מההשפעה   משמעותי  באופן"  יחמוק " ש

קיומו של אך את החיסון  המאתגר באופן משמעותיכזה  וריאנט    הוכח   , 

וריאנטים של  רחב  מגוון  ומורכבות  לאור    ,ונחקראו    ו זוהשטרם    קיים  משך 

  וריאנט ה שנגלש   ייתכן,  לפיכך.  והוכחת השפעתם  של זני הנגיף  תהליכי המחקר

  לעצור   בכדי  מאוחר  יהיה  בו  בשלב  רק   ,בעייתי  הוא  מחו"ל  לארץ  שחדר

כבר  )  באוכלוסייה  התפשטותו  את  ,הבריטי  וריאנטה  של  במקרה  קרהכך 

כי    בטרם  עוד,  בה  והתבסס,  2020  בסוף  ל"מחו  לישראל  חדר  אשר התברר 

 .(מדובר בזן מדבק וקטלני בהרבה

נחקרו   .3 האחרונים  חסינותכ  החשודים  זניםבחודשים    לימים במח  עוקפי 

אפרי והזן  )הדרום  שהם    העלו  עדויות מספר  אשר  למשל(    איברזילהקאי 

של לגורמים   חוזרת  מבוטלים  הםהדבקה  לא  זו    . בשיעורים  התפתחות 

המאיים באופן להתפתחות וריאנט    וביל בסופו של דברלה  )לא בהכרח(  עלולה 
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על   יותר  ימהחיסוןהישגי  משמעותי  אלו  שזנים  ככל  ולצבור  ,  להתפתח  שיכו 

   .מוטציות

נמצא  בראייתנו,  במקביל,   .4 נוסף של הוריאנט הדרום אפריקאי אשר  ייבוא 

להגבר להוביל  עלול  במדינה  מכבר  המגיפה    תזה  מהלך  על  השפעתו 

קיים    כאמור,  לצד זאת,  לעומת מצב בו יתפשט "בכוחות עצמו".  1בארץ

של   לארץ  לחדירתם  חסיכון  ששכיחותם  וריאנטים  או  דשים,  נמוכה  בישראל 

  שיתפשטו   לאחר  רק   להיוודע  עלולה  ההרסנית  השפעתם  , ואשראפסית כעת

 . בארץ וייצרו שרשראות הדבקה רבות באופן נרחב

האתגר  .5 עולה  לישראל,  הנכנסים  במספר  העלייה    בקרה   מנגנוני  לממש  כגודל 

וריאנטים  ע כניסת  כאלו  ל  כולל  מחלימים  שעלוליםלארץ,  שטרם    לסכן 

  .מבצעה לסכן את הישגי אף ייתכן ובמעלה הדרך התחסנו 

לנסות    ,לכן .6 לישראל ולצמצם  מומלץ  המיובאים  הוריאנטים  מגוון  את 

בארץ   מצויים  כבר  שאמנם  בעייתים,  זנים  זאת,  ובכלל  והיקפם  מחו"ל 

, אך עדיין לא בהיקף משמעותי, ולפיכך עוד  )כמו הוריאנט הדרום אפריקני(

בישרא שלהם  נרחבת  התפשטות  למנוע  עלניתן  שכל    חשוב  ן, כ  ל. 

 : הנכנסים

במטרה לזהות מספר ,  כפי שמתבקש  כולל מחלימים ומחוסנים  ,בדקויי .א

קטיעת   לטובת  הניתן  ככל  גדול  ההדבקה.חולים  זאת,    שרשראת  לצד 

ש מחומחיוביות  נגיף  דגימות  מומלץ  השבים  יעברו  קרב  גנומי"ל   מחקר 

 . שיאפשר הערכת הסיכוןזמן ב

הבידוד  . ב על  מהם   יקפידו  להנחיות)  הנדרש  בבית   ובפרט ,  (בהתאם 

המשפחה  בני  רחבות מיתר  הדבקה  שרשראות  התפתחות  למנוע  כדי   ,  

 .  כחולים( )אם יתבררו

 
 מחלימים של חוזרת להדבקה הסיכון את מגביר זה וריאנט כי  מעלה וקליני מעבדתי מידע 1
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באחריות   .ג וחברתיתינהגו  הריחוק    –  אישית  הנחיות  על  הקפדה 

ושליליים   מחלימים  מחוסנים,  כולל  המגיעים,  מכלל  נדרשת  החברתי 

התעופה. בשדה  החברתי   בבדיקה  והריחוק  המסיכה  עטיית  על  הקפדה 

נוסף ותחילתה של שרשרת   וריאנט  עשויה להיות ההבדל בין כניסתו של 

 הדבקה בו. 

  בשובם לארץ,   אשר פטורים בשלב זה מבידודם,  ומחלימי  וסניםמח .ד

לה  הם  אף  יותר  בנגיף,  דבק יעשויים  נמוכה  גם  ובפרט  ,  בסבירות 

הדבקה  עלוליםו,  יםבעייתי  יםנטאירבו שרשראות  ביום   לייצר  כבר 

חברתי ריחוק  על  יקפידו  לא  אם  הם,    .הנחיתה,  שגם  ינהגו  מומלץ 

מגעים  באחריות צמצום  תוך  הנחיתה,  שלאחר  על  ,  בימים  בדגש 

 בנחיתה.  וצעת המבטרם קבלת תוצאות הבדיקה  הזמן ש

 שיהלום  באופן  לארץ  היומי  השבים  מספר  את  להגביל   מומלץ   בהמשך,  לככל .7

  הבקרה   מנגנוני  ויתר ,  הדיגום,  (הבידוד  אכיפת)  האכיפה  יכולות   את

  .לשבים באשר שנקבעו

השנה,   .8 התפתחויותבהמשך  מספר  ל  צפויות  את שיאפשרו  מחדש  העריך 

על   ובדגש  הוריאנטים  מפני  מחלימיםהסיכון  של  חיסונם  )שהינם    השלמת 

השלמת    מוגנים פחות מפני חלק מהוריאנטים המוכרים בהשוואה למחוסנים(,

  ככל שהדבר יידרש ,  לווריאנטים בעייתיםאמים  המות  חיסוניםפיתוחם של  

 .ממדינות העולםחלק קרב  בהולכת וגוברת  משך התחסנותוה
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לפגוע ביעילות התגובה  וריאנטים שזוהו בעולם העלולים    -נספח  

 2החיסונית במחלימים ובמחוסנים 

זוהו   .1 העולםלאחרונה  הנגיף,    חדשים  וריאנטיםשורת    ברחבי    המצוייםשל 

  מפתח   באזורי  עניין  מעוררות  מוטציות  נושאים  שהם  העובדה  בשל  חקירה  תחת 

 וחיסוניות.  אלימות המחלה, מידבקות על להשפיע עלולות אשר, בגנום

ס .2 כי  לעיל  כאמור  יודגש  אך  מטרידים,  וריאנטים  מספר  יוצגו  ביר  להלן 

 הובנה מידת השפעתם טרם  שנם וריאנטים נוספים אשר טרם נחקרו ושי 

ו החיסונים  מועילות  הפחתת  מחלימים,  הדבקת  המחלה  על  עוצמת 

 .  הנגרמת מהם

החדשים  הזנים  הם    , מטרידים במיוחדנטים המוכרים למדעריא בין הו מ .3

המוטציה   את  של    E484Kהנושאים  לקולטן  הקשירה  )באתר  (, RBDהנגיף 

אותה,   הנושאים  לזנים  מקנה  מסוימתאשר  "חמקנות"  מערכות    יכולת  מפני 

הגוף  של  זו  3ההגנה  מוטציה  לאפשרו.  של קושרה  חוזרת  להדבקה  ת 

הוצגה  )לא    מחלימים וייתכן שאף להפחתה ביעילות של חלק מהחיסונים

של  ל  הוכחה פייזריעילות  הפחתה  שעה(ל  חיסוני  הזן    .פי  נכללים  זו,  בקבוצה 

(  P.1)(, הזן הברזילאי  B.1.526(, הזן הניו יורקי )B.1.351)  הדרום אפריקני

  B.1.525.וכן הזן 

עדויות   .4 צבר    עלולים   מחלימים  כי   מעלות  ותוקליני  ותימעבדתכך, 

 ואף,  484  בעמדה  המוטציה  את  הנושאים  בווריאנטים  מחדש  להידבק 

 שטרם   או  לנגיף  נחשף  שטרם   אדם  של  לזו  הדומה  שבסבירות  ייתכן

גיאוגרפי  ,  כן  כמו.  חוסן בפיזור  כיום  מצויים  אלו  למדי זנים  נרחב  עולמי 

עדיין  ם בעולם. ככלל, זנים אלו  ועלולים לחדור לישראל כיום למעשה מכל מקו

 
  אשר, E484K המוטציה את נושאים מרביתם .הגבולות בקרת בהיבטי וערנות הדוק מעקב מצריכים אלו זנים 2

  במחלימים החיסונית התגובה ביעילות לפגוע ושעלולה לנגיף הנוגדנים  תגובת את שמפחיתה נמצא

 .ובמחוסנים
3 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.14.21251704v1.full 
https://www.nature.com/articles/s41591-021-01294-w 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.14.21251704v1.full


 

5 
 

בישראל להערכתנו    לא מצויים בהיקף משמעותי  ניתןולפיכך,  למנוע    עוד 

 את התבססותם הנרחבת בארץ. 

אפריקני .5 הדרום  רבות,    –(  B.1.351)  הזן  במדינות  כיום  נמצא  ובהן הזן 

הזן  ישראל ביניהן  מוטציות  21  מכיל .  הקשירה    E484Kהמוטציה  ,  באתר 

יכולת "חמקנות" מסוימת מפני  לקולטן של הנגי זה  ף, אשר מקנה, כאמור, לזן 

החיסון.     משמעותית   ירידה   קיימת  כי  הדגימו  מעבדה  ניסויי  סדרתמערכת 

כך,  זה  ווריאנט  למול  מחלימים  מסרום  נוגדנים  של  הניטרול  ביכולת מידע . 

עדויות    4זה   מעבדתי שורת  עלולים    יםמעל  ותקלינילצד  מחלימים  כי 

  של  חיסונם  כי   העלו  מחקריםיצויין כי מספר    . וריאנט זהלהידבק מחדש בו

העלו    זה  זן  מפני  מוגנותם  את  מאוד  לשפר   צפוי  מחלימים   במנת   שדיוכן 

וכן מפני   מפני   חסינותם של מחלימים  את  מאוד  לשפר  כדי  יחידה  חיסון   הזן 

זה    הוריאנטיםכלל   שזן  ייתכן  מיעילות   צפויהמוכרים.  במעט   להפחית 

יגן, לכל הפחות, מפני בשתי מנות,    חיסון פייזרמוערך כי  אך  גדו,  החיסונים נ

 . 5מחלה קשה הנגרמת על ידי זן זה 

6.  ( הברזילאי  )שחוותה    –  ( P.1הזן  מנאוס  בעיר  התפתח  הדבקה  בעבר  הזן 

, והוביל בה לגל תחלואה משמעותי 2020שבברזיל בסוף  (  בהיקף נרחב ביותר

ה בעוד שורת מדינות נוספות  וקטלני חדש, ומאז התפשט ברחבי ברזיל, והתגל

  הדרום   לזן רב    גנטי  דמיון  לאור.  E484Kבעולם. הזן נושא אף הוא את המוטציה  

בברזיל,    אפריקאי הזן  ידי  על  שנגרמת  התחלואה  אופי  כבד   קייםולאור  חשש 

בעל   מחלימיםשהזן  של  חוזרת  להדבקה  משמעותית  הוא    יכולת  כי  ואף 

לאחרונה אף עלה מידע מדעי ראשוני  עשוי לאתגר חלקית חיסונים מסוימים, ו

 
4 https://www.nature.com/articles/s41591-021-01285-x 

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03398-2_reference.pdf 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.25.21252477v1 
להרחבה ראו מסמך מרכז המידע והידע בנדון "מחלימים  מצויים כנראה בסיכון להדבקה חוזרת מהווריאנט  5

  משמעותית יגביר בודדת במנה לפחות חיסונם; נוספים זנים למול וייתכן, בישראל שנמצא אפריקאי הדרום

-https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n223את מוגנותם, בסימוכין: 
recovered-covid-patients-vaccination  

https://www.nature.com/articles/s41591-021-01285-x
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n223-recovered-covid-patients-vaccination
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n223-recovered-covid-patients-vaccination
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זה  חשד  הפחות(  לכל  )חלקית,  מחקר 6המבסס  כך,  את    7.   נתוני שניתח 

  , המקורי  מהזן  יותר  1.4-2.2  פי  מידבק  זה  זן   כי  מצא(  ברזיל)  במנאוס  התחלואה

 8. מחקר אחרמהמקרים  25-61%-בואף ייתכן שעלול לעקוף חסינות מחלימים  

כי     ידי  על  זה  ריאנטו  של  הנטרול  ביכולת  משמעותית  ירידה  קיימתהעלה 

מהדבקתם החוזרת של אלו ומפגיעה    החשש  את  המגבירה,  ממחלימים  נוגדנים

 במועילות חלק מהחיסונים מול זן זה. 

. במהירות בה  והתפשט יורק-ניו בעיר שהתפתח זן - (B.1.526)הזן "הניו יורקי"  .7

  והתפשטותו   (E484K  המוטציה  את  גם  הכולל)שלו    המוטציות  פרופיל  בשל

עלה החשש שהזן    ,מחלימים  שלבמיוחד    גבוה  בשיעור  המאופיין  באזור   המהירה

חלק   של  מסוים  לאתגור  ואף  מחלימים  של  חוזרת  להדבקה  להוביל  עלול 

מהדגימות החיוביות    12-25%-כ  כבר  היווההזן    כי  נמצא  בפברוארמהחיסונים.  

ככל הידוע, ,  זאת  עם  9.הב  נרחב  יחסית  גיאוגרפי  בפיזור,  ניו יורק  בעיר  שרוצפו

  והתעופה   האוכלוסיות   קשרי  לאור .  ארה"בל  מחוץ  התבססטרם    הזן

  הזן   לכניסת  גבוה  סיכון  קיים  יורק   לניו  ישראל   בין  המתקיימים   הענפים

יצוין כי זוהו כבר בארץ מספר מקרים    ., ובפרט בתקופה הקרובהלישראל 

 של חולים בזן זה.  

8. B.1.525  -   מדינותב  אחת  ובבת  במקביל  שהתפשט  זן   ברחבי   עשרות 

  של   רב  מגוון  נושא  הזן.  ברור  מקור  ללא,  מהן  בכמה  התבססות  תוך  העולם

.  החיסון   ממערכת  להתחמקות  שקושרה  E484K  המוטציה  כולל  מוטציות

 
6 https://www.nytimes.com/2021/03/01/health/covid-19-coronavirus-brazil-variant.html?smid=fb-
nytimes&smtyp=cur  
https://www.ft.com/content/51cf718d-e701-4292-a9dd-dd36c1b1c5ea   
7 https://github.com/CADDE-CENTRE/Novel-SARS-CoV-2-P1-Lineage-in-
Brazil/blob/main/manuscript/FINAL_P1_MANUSCRIPT_25-02-2021_combined.pdf 
8 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3793486 
9 https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.02.14.431043v2.full   
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.23.21252259v1.full.pdf   

https://www.nytimes.com/2021/03/01/health/covid-19-coronavirus-brazil-variant.html?smid=fb-nytimes&smtyp=cur
https://www.nytimes.com/2021/03/01/health/covid-19-coronavirus-brazil-variant.html?smid=fb-nytimes&smtyp=cur
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.02.14.431043v2.full
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.23.21252259v1.full.pdf
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הנראה   שמקורם  זה  זן  של   מקרים  שני  בארץ  התגלו  לאחרונה ככל 

 . 10מחו״ל

9.  P.2  -    בעולם יותר מכיום  נפוץ    ריו דז'ניירו )ברזיל( אךעיר  התפתח ב שזן-P.1   ,

 .   E484Kהבעייתית המוטציה אף הוא אתאשר חולק עמו אב קדמון. הזן נושא  

באתר    L452R  זן זה נושא את המוטציה  -   (B.1.429\B.1.427)הזן הקליפורני   .10

אשר עלולה להשפיע על יכולת קשירת נוגדנים  הנגיף,  הקשירה לקולטן של  

18--ב  המקורי  מהזן  יותר  מדבק  הזן  כי  העלה  ראשוני  מחקר.  מנטרלים לנגיף

  זה   ווריאנטשל    נטרולה  ביכולתמסויימת    ירידה  קיימת  כי  העלה  וכן  יותר  24%

קיימת  ואולם עדיין    11( 2  פי)  וממחוסנים(  6.7-4  פי)  ממחלימים  נוגדנים  ידי  על

ודאות רבה זה    בהקשר למשמעויות הקליניות של  אי  והנושא מצוי    בפועל,זן 

חקירה  במדינות    .12תחת  להתבסס  החל  לרבות  הזן  לקליפורניה,  שכנות 

שמקורם.  במקסיקו זה  זן  של  מקרים  מספר  בארץ  התגלו  ככל    לאחרונה 

 . הנראה מחו״ל 

 

 

  

 
10 https://cov-lineages.org/global_report_B.1.525.html 
11 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.07.21252647v1   
12 https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2776543  

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2776543

