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 ז' בכסלו, התשפ"ב

 1113896321סימוכין: 
 

 בודלכ
 החולים בקופות רפואיים אגפים מנהלי
 הכללים החולים בתי מנהלי
 החולים ובתי החולים בקופות רפואיות מעבדות אגפי מנהלי
 החולים ובתי החולים בקופות )סרולוגיה( אימונולוגיה מעבדות מנהלי
 פרטיות רפואיות מעבדות מנהלי

 
 

 ערכות בדיקה סרולוגיות מאושרות ע"י משרד הבריאות ויעודןהנדון: 
 
 

המעודכן  מחלים הגדרת נוהל על בהתבססומחוסנים ו מחלימים נבדקים בקרב קורונה נגיף כנגד ספציפיים נוגדנים של גילוי קידום רקע על
 .הבריאות משרד י"ע שאושר פרוטוקול "ע"פ סרולוגית בדיקה בוצעה בהם לאנשים מחלים ו/או מחוסן הגדרת לתת ניתןצורף(, )מ
 

 .SARS-CoV-2מצ"ב טבלה המסכמת את הערכות אשר תוקפו וקיבלו אישור של  משרד הבריאות לצורך גילוי נוגדנים כנגד 
 

 ן בשני המצבים הבאים:מתן תעודת מחלים על פי בדיקה סרולוגית תינת
 

 במחלימים אשר לא התחסנו )כגון ילדים(. N“  ”כנגד או ערכות המזהות נוגדנים “ ”Sערכות סרולוגיות מאושרות המזהות נוגדנים כנגד  .1

 עבור נבדקים אשר החלימו וחוסנו )מנה אחת לפחות(. Nתוצאה חיובית בבדיקה סרולוגית המזהה את אנטיגן  .2
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 השם הערכ

 
 

 יצרן

 
 

 מזהה אנטיגן

 הערכה מדדי
 עם למחלימים

 RT-PCR תוצאת
 לאול בעבר חיובית

 חיסון

-דדי הערכה מ
 מחוסנים

מאפשר 
הוצאת 
תשובות 
ביחידות 

בינלאומיות 
(BAU) 

 
 ייעוד

 

SARS-CoV-2 IgG 

II Quant 

Abbott RBD  -  מזהה

מתחסנים 

 ומחלימים

 86.2%  -רגישות 

 

 97.3% -רגישות 

 

לזיהוי מחלימים שלא התחסנו  מיועד כן

בעבר )כגון ילדים( או מעקב אחר 

רמת נוגדנים בקרב מתחסנים 

 ומחלימים

 

 

 100%סגוליות 

LIAISON® 

SARS-CoV-2 

S1/S2 IgG 

 

Diasorin  S1/S2-  מזהה

מתחסנים 

 ומחלימים

 82.4% -רגישות 

 

 98.4% -רגישות 

 

מאפשר זיהוי מחלימים שלא התחסנו  לא

לדים( רק בשילוב עם ערכה )כגון י

 אחרת

 
 98.7% -סגוליות 

RBD-ELISA 

 

המעבדה המרכזית 

 לנגיפים

RBD-  מזהה

מתחסנים 

 ומחלימים

 84.9% -רגישות 

 

 96.7% -רגישות 

 

מיועד לזיהוי מחלימים שלא התחסנו  לא

 ולצורכי מחקרבעבר )כגון ילדים( 

 99.76%  -סגוליות  

Siemens SARS-

CoV-2 RBD Total 

(COV2T 

Siemens  

 

RBD-  מזהה

מתחסנים 

 ומחלימים

 85.9% -רגישות 

 99.8% –סגוליות 

מיועד לזיהוי מחלימים שלא התחסנו   

בעבר )כגון ילדים( או מעקב אחר 

רמת נוגדנים בקרב מתחסנים 
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 ומחלימים

ARCHITECT 

SARS-CoV-2 IgG 

Immunoassay 

Abbott N-  מזהה

 מחלימים בלבד

 84.7% - רגישות

 99.5% –סגוליות 

לא מתאימה למקבלי 

 חיסון

מזהה נוגדנים לחלבון ויראלי שאינו  

נמצא בחיסון. לכן מתאים לצורך 

הבחנה בין מחלים שחוסן למחוסן 

  בלבד.

Elecsys® N Anti-

SARS-CoV-2 

Roche N-  מזהה

 מחלימים בלבד

 89% -רגישות 

 100% -סגוליות 

לא מתאימה למקבלי 

 חיסון

הה נוגדנים לחלבון ויראלי שאינו מז 

נמצא בחיסון. לכן מתאים לצורך 

הבחנה בין מחלים שחוסן למחוסן 

 בלבד.

Elecsys anti 

SARS-CoV-2 S 

Roche  RBD-  מזהה

מתחסנים 

 ומחלימים

 96.1% –רגישות 

 100% -סגוליות 

 100% –רגישות 

 

מיועד לזיהוי מחלימים שלא התחסנו  

עקב אחר בעבר )כגון ילדים( או מ

רמת נוגדנים בקרב מתחסנים 

 ומחלימים

VIDAS SARS-

COV-2 IgG 

BIOMÉRIEUX RBD -  מזהה

מתחסנים 

 ומחלימים

 89.3% –רגישות 

 98.9% –סגוליות 

מאפשר זיהוי מחלימים שלא התחסנו  לא 

)כגון ילדים( רק בשילוב עם ערכה 

 אחרת

LIAISON® 

SARS- CoV-2 

TrimericS IgG 

Diasorin S –  מזהה

מתחסנים 

 ומחלימים

 91%  -רגישות

 99.1 % סגוליות

 - 99.1% רגישות

 

מיועד לזיהוי מחלימים שלא התחסנו  כן

בעבר )כגון ילדים( או מעקב אחר 

רמת נוגדנים בקרב מתחסנים 

 ומחלימים

Bioplex 2200 

SARS-CoV-2 IgG 

Biorad 

 

בודק בהרצה 

סוגי  4יחידה 

נוגדנים כנגד 

SARS-COV-2 

 :RBD, S1,S2, 

N. 

זיהוי נוגדנים כנגד 

 בלבד : N -חלבון ה

-רגישות השיטה 

85.9% 

 99.8% -ספציפיות 

זיהוי נוגדנים כנגד 

 -אנטיגנים של חלבון ה

S  לזיהוי מחוסנים(

 ומחלימים(:

 

רגישות השיטה 

 96.4% -במחלימים 

 -רגישות במחוסנים 

96.5% 

  

 

 

א התחסנו מיועד לזיהוי מחלימים של

באופן בעבר  )כגון ילדים( וגם מזהה 

נוגדנים לחלבון ויראלי שאינו ספציפי 

נמצא בחיסון לכן מתאים לצורך 

 הבחנה בין מחלים שחוסן למחוסן
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 . 99.7% -ספציפיות 

Siemens Atellica 

IM sCOV kit 

 

 

 

 

Siemens 

הערכות בודקות 

נוכחות נוגדני 

IgG כנגד ה- 

RBD  של

SARS-CoV-2. 

 

רגישות השיטה 

 89.7% -ים במחלימ

 99.8% -ספציפיות

 

   

מיועד לזיהוי מחלימים שלא התחסנו 

 בעבר

)כגון ילדים( או מעקב אחר רמת  

 נוגדנים בקרב מתחסנים ומחלימים

 
Siemens ADVIA 

Centaur sCOV 

kit 

 

-רגישות במחלימים 

88.5% 

ספציפיות השיטה היא 

99.4% 

  

 

 

   

 ,בברכה

 
 ד"ר רותי ישי

 תלמעבדו המחלקה תמנהל 
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 העתק:
 הציבור בריאות שרותי ראש ,פרייס אלרעי שרון ר"ד

 אילנה גנס, ראש מטה בריאות הציבור, שירותי בריאות הציבור
 הציבור בריאות שרותי ,לאפידמיולוגיה האגף מנהלת ,אניס אמיליה ר"ד

 רהציבו בריאות שרותי ,לנגיפים המרכזית המעבדה מנהלת ,מנדלסון אלה פ' פרו
 הציבור בריאות שרותי ,למעבדות המחלקה מנהלת סגנית ,ירדן טיימן נועה ר"ד
 הציבור בריאות שרותי ,קורונה למעבדות בכירה יועצת ,נוף דינה ר"ד
 הציבור בריאות שרותי ,לנגיפים מרכזית מעבדה ,זואונוטיים לנגיפים ארצי מרכז מנהל ,לוסטיג יניב ר"ד

 הציבור בריאות שרותי ראש לשכת ,שירן ליאת' גב
 קרול גולן, מחשוב 'גב

       מר גנאדי זסלבסקי, מחשוב
 
 
 

 

 


