
 ניםהמצאות נוגדסקר סרולוגי ל

רונה בילדיםכנגד קו

2021מרץ  – 2020ינואר 

 2021יולי 
402מס' ם רסופ 

 



 םנייי ענכןתו
4 רי. תקצ1 ...........................................................................................................................  

5 או. מב2 .............................................................................................................................  

6 תו מטר.3 ..........................................................................................................................  

6 תויט. ש4 ...........................................................................................................................  

6 םמדג 4.1 .......................................................................................................................  

7תויקהבדע וביצ 4.2 .........................................................................................................  

7 םינונתהוד ביע 4.3 ..........................................................................................................  

8 תווצא. ת5 .........................................................................................................................  

8 רסק היתיוסלוכא 5.1 .....................................................................................................  

9 1202ץ למר 2020 וארנין יים בדלירב ה בקנוורקגד נים כנוגדנת והמצא 5.2 ............................  

10 ותיפרוג דמותנוי תכפל ע נהוורקגד נים כנוגדנת והמצא 5.3 ...............................................  

16 תויפוגרמד ותנותכי פל עה נוורלק יובי חימצאלה יוכיהס 5.4 .............................................  

 ............................................................................................................................. 17 ןוי. ד6

 ........................................... 19 םלועבים פוסנים יגולוים סרלסקר הסקרי אאת ממצווהש 6.1

19 ליי גפל ע נהוורקגד נים כנוגדנת והמצא 6.2 .....................................................................  

20 תויפוגרמות דנותכי פל עה נוורלק יובי חימצאלה יוכיהס 6.3 .............................................  

20רהסקות למגב 6.4  ........................................................................................................  

. 21  תורפת סימ. רש7 .............................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :נת הדו"חתיבה והככ

 תולמחקרת בלי ומאלההמרכז  -ל ת בסיו"ר רד

 תולמח תלבקרי מולאההמרכז לת הנמ -וקר ב-ןניל קיטל פ'ופר

 

 ות:למחקרת לב מילאוז ההמרכ

 תולמחת לבקרי מולא הכזהמר -ן מידפר נהוהרא"ר ד

 תולמחקרת לבי ומאל הרכזהמ -ן יוקשלה יטר

 ר נשנן, חלת ית,ללת כויארי בותריל שית שמיכויהב העבדמה -וט ה בנא

 עבאר שב, קהוורי סאופר ההמרכז של יתמיוכיבה דהעבמה -וב מירגה ליקמ

 קי ברנ", בהעושי הינייעמ" יאופר ההמרכז לשית מיוכיבהה עבדמה - יכטרפרו הותר

 םילרושי ית,ללכות יאי ברתוירל שית שימוכיהב דהעבהמ -ה דועחמד מ

 הוו תקתחפידר, ינשי ואפר ההמרכזל ית שמיוכיהבה דעבהמ -ה נעלמראאחמד ומ
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 םיפינגלת יהמרכזה בדעהמ -ום אנבנדיי אקיו"ר ד

 

 

 

 

 

 

 



 ר תקצי.1

 תידמ  אתפתק משנהניאו בהו ברתיניסמת-י אנהי ההנורו בקדיםלי רב בקאהולתחה :מבוא

 ותימצא ה אתובלר ונח בולםעב וע שבוצמיםדוקמ ייםוגלו סררים סקיף.נג הנגד כדיםלי ל שפהיהחש

 ךוראל יףגנ הותפשטת הורעיש בקהימניהדאת  ונח בלאו רהן קצ זמפתובתק נהוורק נגדכ ניםדוגנה

 .יהמנדפהפת ותק

 לישרא בדיםליה יתיסולכו באיףנגל פהישהח  אתודמלא תהיי היכחונ ההסקר מטרת :המטר

 .היםו גבוי היףנגלה פיהחש ירועישן בהות יסולוכאות זהלו יהמנדפהי חודשלך מהב

 םיחודש ביומאל הביםוינסה נקבל ופנאס אשר ניםש 0 – 15.99 ינ בלוב שינס ותימג דוללנכ :טותשי

 ז מאותלמח תלבקר ימולאה המרכז ייד לע להונמ יומלא הביםוינס הנק ב.2021 ץר מעד 2020 וארני

 םינדוגנ ותמצאילה ותיק בדות.נו שותעבדמ מ דםותמידג מוביסנ ותיאר שוףסי אלע וססומב 1997

 ל בתותיאהבר  משרדל שפיםיגנל יתמרכז הדהעב במועבוצ ובינס התוימג בדליםנטר מניםדוגנו

 .פתקוה מתיקבדערכת ות עומר באמצהש

 ותיוביהח ותימגהד ורעי שהסקר. פתו תקורךלא ופנאס שותימדג 2,765 ונבדק "כסהב ות:צאתו

95%CI: 0.0- ;0.5%( 2020 י ממאלהחו 0.0% לע עמד 2020 ליפרלא רואני ודשיםהח ןיב נהוורלק

 רועי שיים.וביהח ורעי בשהילע הפת נצ(95%CI: 15.4-29.3% ;21.8%) 1202 ץרלמ דעו )3.0%

95%CI: 1.1- ;OR=2.0( ליםרושי וזמחב ורורתגשה דיםלי בותרי והב גיהה תויבויהח ותמיהדג

 םילדיל ,ן כוכמ ון.פ צזומחל אהוו בהש(95%CI: 1.0-3.9 ;OR=2.0)) יבב אל תוזמח בוא 3.6

 יויכ סיה הה,ובלג אהוושבה (95%CI: 1.9-5.1 ;OR=3.1) וךנמ יללככ-יתחבר דעמלמ כיםייהש

 .נהורולקי בויחות ילהותר י והגב

 יחודש לךמהב נהוורקל ייםוביהח דיםליה ורעי בשיהילע לע עיםימצב רהסק יממצא ות:קנמס

 לעו יתניתסמ-י אההדבק לע דיעמ שמה על,ופ בוומתא שדיםלי הורעימש הו גבזה רועיש יה.מנדפה

 .דיםלי ן בקרבובחא-תת

 

 

 

 

 

 

 



 אומב .2

 רואניב ין, בס אשרןהאוו ריעב 2019 דצמבר חודשב נהולראש ןבחו א(SARS-CoV-2) הנורוהק יףנג

 רוארפבב 21 - בולם.עב וותטתפש הלע וחוד וארפברמו ןי בספיםוסנ ותוזחלמ ףינגה פשטהת 2020

 27 - בלישראב ןבחוא נהוור בקאהולתח ל שןוהראש רההמקו לראליש נהולראש יףנג העיהג

 םיקנדב 833,105 לא בישרונבחוא ,2021 ץ מרחודש וףסל ןוכנ לי.רא ישרחבאז 2020 וארפברב

 תקבוצ בתיםומהמא נים.ש 0 – 15.99 ליהג וצתב בקוי ה, 222,254  ,)26.7%(  מהםעבוכר ה,נוורבק

 . [1]ל א בישרדיםלי היתיסולוכאל למכ 8.2% ויםומהו ל זיג

  אךמיםי ישהמ חלל כ בדרךורכתא רהיהדג פתוקות יתימ נשנתז ותעאמצ בלאדם  מאדםוברע יףנגה

 םנילקם אוחם יני תסמםיתחפמ יףגנ בקיםנדבמה לקח יום. 14 -ל ייםמוין י בלע ומדעול וד גוחוהט

 -י אםיומתמא  גםל אבניםיהתסמ עתפו ה טרםהליח מתתוידבקהמ לל; כםיני תסמםיתחפמ

 ים. דבקת מויהלים לוכיים יניתסמ

 ר קוצות,פייע ול,עי שחום, ליםלווכ קהדבהה מייםעו שבעד עיםיפו מנהורו בקאהולתח היניתסמ

  דםיריש קת,ויאר לקת דליםלו כאהולתח היכויב סיח.הרו טעם החוש ודיבאו  ראשיב כאימה,נש

 .כהימסישת חבוחק רת מירית, שמשיה אניייגהלת לוה כאולתחהעת ינות. מילכקת יפי סוא

 2021 י מאודש חוףסל ןונכו 2020  דצמברשוד חוףס בלישראב להח נהוור קנגד כותנחסתהה עצמב

 .[1]ה לעומ ניםש 16לם יים שגרוגמב 5,100,000 יהינ השנהמוב 5,400,000 נהושהראה נו במנוסח

 הנורו בקאהולתח ביתתועשמ מדהייר להח גרים,ו מב בקרבניםוסמח ל שוהבהג ורעי השותעקבב

 עובנ דיםלי ב בקרהואלתח לע חיםווי דל שליב מקרעדי ה אםרו בראל .לישרא בםיוגר מבבקרב

 נהני שאיף,נגלה פיש חעקב ניםסומח הדיםלי הורעי שש מכךו אריםוגמב  בקרבאהולתח בדהיירמה

 םילדי 4,165 -ו 1,699  בקרבלישרא בעשבוצ קודם יוגלו סר בסקרוה. גבית,דתעב מומתתא מרחהכב

 לכ מםילוהח ותפוק ב דםותיקד בעולביצ ועיג ה אשראמה,הת בנים, ש10 – 19 -ו 0 – 9 םילאיבג

 יהה נהוורלק ייםוביהח ורעי שי כנמצא 2020 פטמברבס 14 - הןילב ינויב 28 - הןי ביאה שבהיס

(95%CI: 4.5-6.8%) 5.6%ו-(95%CI: 7.0-8.6%) 7.8% [2]ה התאמ, ב . 

  אתוברל ונבח [,2 ]לא בישרע שבוצזה ללו כ,[3-9] ולםע בוע שבוציםמוקד מייםוגלו סרריםסק

 ותטתפש הורעי בשהיקמניד הת אונבח אלו רה קצןמ זפתו בתקהנורוק נגד כניםוגדנ הותהמצא

 הפיהחש  אתודמלא תהיי היחוכנ ההסקר מטרת נה.ורוהק ותהתפרצ פתו תקלל כורךאל יףנגה

 יורעי שןבה ותיסולוכ אותזהלו יהנדמפ התופשטת הורךלא דיםלי היתיוסלוכ באיףגנל המצטברת

 .היםו גבוי היףנגלה פיהחש

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2


 ות מטר.3

 0 ליהג וצתקבב SARS-coV-2 -ל פהיחש היקף ה אתיךרעלה תהיי ההסקר ל שיתיקרע הרההמט

 .2021ץ רלמ 2020ואר נין יל בישראבים נש 15.99 –

 :וי הסקר הלת שויפיהספצ ותהמטר

 תוזהלו תויפוגרמ דותנוכ תיפ לעSARS-coV-2  -ל תויוביהח ותמידג הרועיש  אתדולאמ .1

 לא בישרדיםלי ה בקרבקהדבלה ו גבןויכבסת ונמצאהות יוסלכוהאאת 

 םילדי בקרב 2021 ץלמר 2020 וארני ןיב SARS-coV-2 - בקההדב הקהינמי דת אלתאר .2

 לישראב

 

 תו שיט.4

 ותלמחקרת בלי מולא הוקם במרכזים שהבויסנ הנקבוב מינסות ימ דגמאגרל עסס ומב -מדגם  4.1

 ןקל ח בארץ,תועבד מפר ממסתוימיוכי ב דםותיקד בעוביצ חרלא ותפסנא ותימגהד .1997 נתבש

 לילהגו פהיח עבדתמ -ןופ בצף:ויסהא םיימתק ןה מותעבדהמ לים.ו חי בבתןקלוח ותיתליקה

 - במרכזם;ילושרי ביתלל כותיאר ביותירעבדת שמ -םילרושי בלית;לות כיא בריתויר של שיערבהמ

 -רוםובד רק; בינב בעהוהיש ינייע מיואפר ההמרכזו הווק תתחפ בדיםליל רידינ שיאופר ההמרכז

 ל כךורלא יםפסנא םיובינס הם).יפזושמא ינםא  אשרםילפו (במטקהורו סיואפר הרכזהמ פאתמר

 קנלב ותימהדג וףיסאל ותיט הש.80°C- לש רהוטפר בטמאיםיפ במקריםנשמו וטף שןפוא בנההש

 . [10]בר עו בוארן תהלש תויוגציי התידמערכת  הללוכים ובינסה

 ץ ארורים,מג זומח ין, מיל, גבא: העידהמ יים קמהיג דל כורבעו ותוה מזןניא ותפסנא הותמיהדג

 םירומג הקום מיס בסלע יתלכלכ-יתחברת מהור בים)ערו ריםאחו דיםויה( יהיוסלוכ אוצתב קידה,ל

 לע וסס מבץ,ר באותיו הרש אתמדרג ההיקיסטטלסט יתהמרכז כהשל הייד לע רסםופהמ (מדד

 .[11]ותר) יה בוגבה, 10 -לותר יוך במנ ה,1ן יבע נו ניםל משתחב שן רוומג

 םינש 0 – 15.99 ילם שגדיםלי רועב אגרלמ ופסנא שותימגהד ל כוללכנ חי,וכנ הרהסק ורךלצ

 ינ בבונבדק שותמידג הפר מס אתגהימצ 1 רפ מסלהב ט.2021 ץ מרוףלס 2020 ארוני ןיב שפהובתק

 .חודשי פל ע ניםש 0 – 15.99

 

 

 

 

 

 



 2021מרץ  – 2020אר י חודש, ינונבדקו לפ ששנים 0 – 15.99ני סיוב בבהנ דגימות ספר: מ1לה טב

 קושנבד דגימות נסיוב ספרמ 
 193 2020אר ינו
 191 2020אר רופב

 179 2020מרץ 
 177 2020ל אפרי

 192 2020אי מ
 186 2020ני יו
 196 2020לי יו

 187 2020וסט אוג
 188 2020ספטמבר 

 180 2020טובר אוק
 185 2020נובמבר 
 182 2020דצמבר 

 190 2021אר ינו
 192 2021אר רופב

 147 2021מרץ 
 

 ל שפיםיגנל יתהמרכז דהעבמ בועבוצ נהוורק נגד כניםוגדנ ותחוכנל ותקידהב -  הבדיקותועביצ 4.2

 ינוגדנ יויהלז ELISA ידי לע תהנעש ותימהדג ל כל שיתנו ראשרהיסק .ומר השלת בותיאהבר משרד

 IgGנגדכSARS-Cov-2 של נגיף (Receptor binding domain) RBD .הנושלרא מהסרופ היט הש 

 המי דגלכ. 98% טה,יהש ותילוסגו 88% יאה טהי השותגיש ר.[12] פיםיגנל יתהמרכז דהעבהמ ייד לע

 הנבדק ון)ילעה  ברףיתליל שוא יתלו גבית,וביח ומרל(כ 0.8 ל לע מתהייה להש ELISA - התוצאשת

 1/16 -ל חתמתו יתבויחל בהנחש 1/16 - מהוהב גוא והוש הוצאת בה ש,יהליזצריטונ-ודופסאב גם

 וני אהטסטוש יתנו ראש סקריקתכבד  ELISA בהשתמשל ןתינ שודאול נת מלע .יתלילש כבהנחש

 היליזציטרונ-וודאפסב גם ELISA -ב ותיליל שותימדג 47 ל שמדגם דקנב ות,יובי חתווצא תץיחממ

 יויהזל ןי אמכסף ELISA -ב 0.8 ל שהסף לבהתק ,יכךפל יה.ליזצוטרנ ב גםתויליל שונמצא ןלווכ

 לע שמתוימלדג תיפוסה אהתוצה .יהליזצטריונב וסףנ תוימ באךור צלאל תויתיאמ ותיליל שתוימדג

 .יהזצילריטונ-ודופסאהקת יאת בדתוציס סל בעה ענקב 0.8 -ל

 

 תויוביהח ותמיגהד פר מסל שקהול חייד לע חושב ותיוביהח ותמיהדג ורעיש - נתונים הודעיב 4.3

 רועב χ2 ןבחבמ ןחנב תויורטגהק ןי בותיוביהח תוימגהד רועיש בלהבדה .ונבדקש ותמיהדג פרלמס

 י בכדיתיסטגול יהגרס ברשוימ שהנעש .פיםיצ רנים משתורעב t-test -ו ייםליאורטג קניםמשת

SAS נת וכ בתעבוצי יסטטהסטח ויתנ הנה.ורולקת יובי חיהוגלולסרים רוים קשנתו משלין אובחל

Enterprise Guide 7.12 סה(גר,SAS Institute Inc., Cary. NC, USA .( יורעי בשותגמהמ ערכתה 

 .Joinpoint (Version 4.9.0.0 March, 2021)נת כותות עבאמצה עבוצות יבויח הותמיהדג



 תותוצא. 5

 רת הסקייוסלוכא 5.1

 היגולורלס ודקנבו 0 – 15.99 ינב דיםלי מקרס הפתוק תורךאל ביםוינסה נקב בופסנא ותימגד 2,765

 .2פר  מסלהבע בטיפור מהסקית יוסלכו אלות שיפוגרמהדות נוהתכ וריא. תSARS-CoV2גד נ

 

 )2021 מרץ – 2020אר ינו(ל ראישית הסקר, ל אוכלוסי שוגרפיותדמ: תכונות 2לה טב

 )%(אחוז  )N(מספר   
 -2,765; 8.5 ± 4.9  יית תקןסט ±; ממוצע N )נים(בשל גי

 2.9 80 0.00 – 0.50 )שנים(בל  גיקבוצת
 0.99 – 0.51 63 2.3 

 4.99 – 1.00 729 26.4 

 9.99 – 5.00 685 24.8 

 11.99 – 10.00 314 11.4 

 15.99 – 12.00 894 32.3 

 51.9 1,436 זכרים מין
 48.1 1,329 נקבות 

 97.1 2,685 לראיש הלידארץ 
 2.9 80 ראח 

 72.5 1,960 םחרייהודים וא הייוסלוכ אקבוצת
 27.5 742 ערבים 

 1916.9  )12.7%(: יהח באוכלוסיל (פליםירוש מחוז
 17.7 489 )16.1%( באוכלוסייה: לח (פון צפ 

 12.2 336 )11.5%( באוכלוסייה: חל (פחיפה 

 21.7 599 )24.5%(באוכלוסייה: ח ל (פמרכז 

 8.1 225 )15.9%(באוכלוסייה: ח ל (פאביבל ת 

 27.3 755 )14.5%( באוכלוסייה: לח (פוםדר 

 6.2 170 )4.8%( באוכלוסייה: לח (פוןושומריהודה  

 - 2,374; 4.6 ± 2.3 יית תקןסט ±; ממוצע N 1לילככ-תיחברמצב 

 2לילככ-תיחברמצב 

 וריותקטג -
 37.9 899 גבוה

62.1  1,475 וךנמ 
 י=הכ10 ך;מונ יהכ=1( יקהסטיטט לסתמרכזי השכההל גווי ס פיעל ,םרי המגוביישו ילפ ותוריגקט 10-ה לוקחל 1

 .= 6-10 גבוה , = 1-5וךנמ ת:ייאל קטגורוקהחל 2; )גבוה

 

 

 

 



 2021למרץ  2020ר ינואלדים בין ב יה בקרורונקד  כנגגדניםנו המצאות 5.2

  נה.ורולקת  ויובי חואנמצ(95%CI: 4.8-6.6% ;5.6%)156ל ו, סך שקנבדות שימדגה 2,765וך מת

 חודש, יפל ניםש 0 – 15.99 ינ בדיםלי בקרב נהוורקל ייםבויח הורעי ש אתמתאר 1 פר מסתרשים

 דעמ 2020 ליפראל ארונין י בתויוביהח ותימהדגור עי ששים,התר יפ לע. 2021 ץלמר 2020 וארנין יב

95%CI: 15.4- ;21.8%( 2021 ץרלמ עדו(95%CI: 0.0-3.0% ;0.5%)2020 יא ממלהחו 0.0% לע

 .ייםוביהחר ועייה בשלע תהפ נצ)29.3%

 

 )2021 מרץ – 2020אר (ינול אישרודש,  חלפינה רו לקוחיובייםשיעור ה: 1שים תר

 

 

 

 

 

 

 



וגרפיותת דמונוי תכה על פורונקד  כנגגדניםהמצאות נו 5.3

 ליג הוצתות. בקביפרוג דמותנוכ תיפ לע נהורו קנגד כניםדוגנ הותהמצא  אתתמתאר 3 רפ מסלהטב

 םייבויח הורעי ש(95%CI: 2.8-15.6%). 7.5% לע עמד ייםוביהח ורעי ש,טהומ ודשיםח ה שישלש

וצת  בקב .(95%CI:0.0-8.5%) 1.6% נה: שעדו ודשיםח ישהש מלו גדלהי שגוצהב בקותרי וךמנ יהה

 6.5% נים,ש 12 – 15 ליג הוצתבובק (95%CI: 3.2-6.5%) 4.7% ורעיש היה הניםש 1 – 4 ליהג

(95%CI 5.0-8.3%). תקבוצ ין, מיל, גותקבוצ יפל ותיבויהח ותימגהד ורעי בשלהבד נמצא לא 

 םירומג הוזמח יפל ייםבויח הרועי בשהקוב מלהבד הפ נצ זאת,תומעל .דהילה ץר אוא הייסולוכא

95%CI 6.9- ;11.0%( לים,שויר זומח בםירורתגהמ  בקרבהו גביה הייםוביהח ורעי שיכ נמצאו

95%CI:  ;7.6%( יבב אל תוזחובמ (95%CI: 5.5-14.8% ;9.4%) ןומרושו דהויה וזמח ב,)16.3%

4.5-11.8%((p-value=0.0010) . ת ברמובביש ריםורתגמ הול אןי ב גםאנמצ הקובמ להבד 

 בוביש ריםורגלמת אהוו בהש (95%CI: 6.0-8.7% ;7.2%)והב גיהשה וכה,נמ יתללככ-יתחברת

 .(p-value<0.0001)(95%CI: 2.3-4.7% ;3.3%)ה הובת גיללכית כתחברה ברמ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 )2021מרץ  – 2020אר ינו(ל ראישות, וגרפית דמונוי תכעל פ נהרוקוליים ובחישיעור ה: 3לה טב

מספר  נבדקו  
)N(יים ובחי

 אחוז
)%(יים ובחי

 p-value ךסמ-ח ברוור %95
  

 - 4.8-6.6 5.6 156 2,765  סה"כ
0.4055  2.8-15.6 7.5 6 80 0.00 – 0.50 )שנים(בל  גיקבוצת

 0.99 – 0.51 63 1 1.6 0.0-8.5 

 4.99 – 1.00 729 34 4.7 3.2-6.5 

 9.99 – 5.00 685 38 5.6 4.0-7.5 

 11.99 – 10.00 314 19  6.03.7-9.3 

 15.99 – 12.00 894 58 6.5 5.0-8.3 
 0.8714 4.6-7.0 5.7 82 1,436 זכרים מין

 4.4-6.9 5.6 74 1,329 נקבות 
 0.2215 4.7-6.5 5.6 149 2,685 לראיש הלידארץ 

 3.6-17.2 8.8 7 80 ראח 
 0.0905 4.4-6.4 1045.3  1,960 םחרייהודים וא הייוסלוכ אקבוצת

 5.4-9.1 7.0 52 742 ערבים 
 0.0010 6.9-16.3 11.0 21 191 םליירוש מחוז

 3.5-7.7 5.3 26 489 ןפוצ 

 2.8-7.6 4.8 16 336 חיפה 

 3.7-7.5 5.3 32 599 מרכז 

 4.5-11.8 7.6 17 225 באביל ת 

 2.5-5.3 3.7 28 755 וםדר 

 5.5-14.8 9.4 16 170 ןרוושומיהודה  
0.0001>  2.3-4.7 3.3 30 899 גבוה יללככ-תיחברמצב 

6.0-8.7 7.2 107 1,475 וךנמ 

 ליג התוקבוצב נהורוקל םייוביהח ורעי ש אתיםיגצמ 8 -ו 2, 4, 6, מיםיתרש

15.99 – 12.00 ,11.99 – 10.00

 ,9.99 – 6.00 ,5.99 – 0

 יפ לע אמה.תבה ,2021 ץלמר 2020 וארני ןי בחודש יפל ניםש 

 תוקבוצ וב ברייםוביהח ורעי בשיהילע להח 2021 ץלמר 2020  דצמברןי שבותאלר ןתינ מיםיהתרש

 .ליהג

 
 

Joinpoint  נת תכותעבאמצ 2021 ץמר-2020 וארני הפוקהת ךורלא יהילעה גמתמ  אתונבח כאשר

 0 – 5.99ל יהג וצתבבק  Monthly Percent Change (MPC)-ית בטיס סטטתהקובמה יילעו נמצא

 הקתבו מהיילע ).3 פרמס תרשים( 32.1% לע עמדש 2021 ץמר-ל 2020 ינוי ודשיםח הןיב ניםש

 אנמצ  אז,2021 ץלמר 2020 ילוי ןי בניםש 12.00 – 15.99 ליהג וצתב בק גםאהנמצ יתיסטסטט

MPC=41.1)ןי (בניםש 6.00 – 9.99 ליג הותקבוצ בתהפ נצהקתבו מלא יהילע ).5 פר מסתרשים 

 2020 טוסוג(א ניםש 10.00 – 11.99 -ו )7 פר מסתרשים(MPC=6.2) , 2021 ץרלמ 2020 פטמברס

 ).9 פרים מס (תרשMPC=14.5)נמצא  , אז2021ץ למר



 מרץ – 2020 אר(ינו י חודששנים, לפ 995. – 0ל הגינה בקבוצת רו לקוחיובייםשיעור ה: 2 תרשים

2021( 

 

 

 י חודשפלשנים,  9.95 – 0ל הגיבוצת ה בקורונלקיים ובחישיעור הי בהשינוח : ניתו3שים תר

 )1202ץ מר – 0202ני (יו

 



 – 2020אר (ינוש וד חישנים, לפ 6.00 – 9.99ל הגינה בקבוצת רו לקוחיובייםשיעור ה: 4שים תר

 )2021מרץ 

 

 

 

 י חודששנים, לפ 6.00 – 9.99ל הגיבוצת ה בקורונלקיים ובחישיעור הי בהשינוח : ניתו5שים תר

 )2021מרץ  – 2020(ספטמבר 



 2020אר (ינוש וד חלפישנים,  10.00 – 11.99ל הגינה בקבוצת רו לקוחיובייםשיעור ה: 6שים תר

 )2021מרץ  –

 

 

 

לפי ים, שנ 10.00 – 11.99ל הגיבוצת ה בקורונלקיים ובחישיעור הי בהשינוח : ניתו7שים תר

 )2021 מרץ – 2020וסט (אוגש ודח



 2020אר (ינוש וד חלפישנים,  12.00 – 15.99ל הגינה בקבוצת רו לקוחיובייםשיעור ה: 8שים תר

 )2021מרץ  –

 

 

 

לפי ים, שנ 12.00 – 15.99ל הגיבוצת ה בקונורלקיים ובחישיעור הי בהשינוח : ניתו9שים תר

 )2021מרץ  – 2020 לי (יוחודש



 וגרפיותת דמונוי תכה על פורונלק חיוביא צימלההסיכוי  5.4

 יפ לע .ותיפגרו דמתונוכ תיפ לע הנורולק יוביח אימצלה ייםויכס החסי  אתתמתאר 4 פרס מלהטב

 ןופ הצוזחלמ אהוו בהשליםושרי וזמח בורורתג שהדיםלי ני, משתחד הוחיתנ הינונת

(95%CI: 1.2-4.0

 ;OR=2.2)

 יללככ-יחברת עמדלמ אהוושבה וךנמ ילכלכ-יחברת עמדלמ כיםיי השדיםליו 

 נהוורקל ייםובי חימצאלה הקובמ בותרי וה גביויכס ילע בונמצא (95%CI: 1.5-3.4 ;OR=2.3) והגב

  ).4ה ל(טב

 םילרושי וזמח בריםורתגהמ דיםליל ון,פהצ וזמחל אהוושבה י כאנמצ ינ משתבהר וחיתנב

(95%CI: 1.1-3.6 ;OR=2.0), יב אבלת וזמחוב (95%CI: 1.0-3.9 ;OR=2.0) םייכי השדיםלילו 

 קבהומ בותרי וה גביויכס (95%CI: 1.9-5.1 ;OR=3.1) והבלג אהוובהש וךמנ יללככ-ירתחב עמדלמ

  .לה)טבים בוצגמנם י אניםונתהה (נוורקלים יובי חותילה

 

 מרץ – 2020ר ינוא(ל ראישות, וגרפידמל פי תכונות ע נהרוקולבי חיוא ימצלה: הסיכוי 4לה טב

 יתנמשחד  ניתוח –) 2021

 
  OR 95%CI p-value 

 0.1398 0.6-42.9 5.0 0.00 – 0.50 )שנים(בל  גיקבוצת 

 0.99 – 0.51 Ref.   
  4.99 – 1.00  3.00.4-22.5 0.2782 

 9.99 – 5.00 3.6 0.5-27.0 0.2059 
 

 11.99 – 10.00 4.0 0.5-30.4 0.1812 

   15.99 – 12.004.3 0.6-31.6 0.1515 
 0.8714 0.7-1.4 1.0 זכרים מין

   .Ref נקבות  
   .Ref לראיש הלידארץ 

 0.2259 1.60.7-3.6  ראח  
   .Ref םחרייהודים וא הייוסלוכ אקבוצת

 0.0913 1.0-1.9 1.3 ערבים  
 0.0101 1.2-4.0 2.2 םליירוש מחוז

   .Ref ןפוצ  

 0.7217 0.5-1.7 0.9 חיפה 

 0.9853 0.6-1.7 1.0 מרכז  

 0.2451 0.8-2.7 1.5 באביל ת 

  0.1762 0.70.4-1.2  וםדר 
 0.0631 1.0-3.5 1.8 ןרוושומיהודה  

    .Ref גבוה יללככ-תיחברמצב 
 0.0001 1.5-3.4 2.3 וךנמ 

 

 



 ןודי .6

 ךלמה בלישראב דיםלי היתיוסלוכ באיףגנל פהיהחש  אתודמלא תהיי היכחונ ההסקר ל שומטרת

 לע ותעי מצבתווצאהתים. וה גבוי היףנגל פהיהחש יורעין שהות ביוסלכות אוהלזו יהמנדפ היחודש

י א ממלהח ל;ישראב דיםלי  בקרבנהוורלק תויבוי חותימ דגואנמצ לא ,2020 לירפלא וארני ןי שבכך

 תעובנ ה,2021 ץ מרחודשב 21.8% עדו 0.5% - מות,יוביהח ותמיהדג רועיש ביהילע תהפנצ 2020

 .ותנוש הליהג ותקבוצ בנהו ש בקצבתהייה יהילע הי כוניאהר ן כו כמיף.גנל פהישבח יהילעמה

 יאלממצ אהוושבה לא בישרנהוורלק תיםמואהמ ורעי של שאהוו השגתמוצ 10 פר מסתרשיםב

 בר בקותידבקה היורעי שיכ ותלרא ןיתנ ים.נש 0 - 15.99 ליג הוצת בקבםילדי  בקרביגולורהס הסקר

 תלקרא .יוגלוהסר בסקר  גםתהפ שנציהילעל ליב במק,2020 פטמברסל טוסוגא ןי בולע דיםלי

 תוימגהד ורעי בשיתסיח ותיב ביצבטאתהמת ות,ידבקה הירועי בשדהייר להח 2020 ובמברנ

 היילע ב גםיויטב ידיל ה שבאותקידבהה ירועיש ביהילע להח וארני תלקראו נהוורקל תויוביהח

 יידל אהב 2021 ץר מלקראת ותקידבהה ירועיש בתהפ שנצדהייר ה.ותיבויח הותמידג הורעיבש

 .יוגלוסר ה בסקרייםוביהח ורעישה ביילעבות נתהתמי בויטב

 

 תיקבבד 1,000-לנה רוים לקומאומתשיעור הלגי רולוי הסקר הסצאמה בין מוואהש: 10שים תר

 לראישלדים ב יבקרב PCR -ה

 

 

 



 ינ ב בקרבםיומתהמא ורעישל ייםבויהח ביםוינסה ורעי שןי שבחסיה  אתיגמצ 11 פר מסתרשים

15.99 –

 0

 ןבחו אלעופב שדלי ל כלע רומל כ,6.76 לע דעמ ה זסיח ,2020 ינוי ודשבח י כתואלר ןיתנ .

 -ל 2020 וסטגו אלקראת ירד ה זערך יים.בויח כונבחוא לא לב אונדבקש דיםלי 7 טע כמוי הבי,ויכח

 .2021 ץבמר 2.65 -ל להעו 1.81

 

תים מ המאוורשיעלגי רולוסקר היים בסובחיים הובהנסיעור שי שבין יחס: ה11שים תר

 2021רץ מ – 2020אר ינו, 0 – 15.99 ניבקרב בל ראישנה ברולקו

 

 

 

 

 

 

 

 



 וספים בעולםים נלסקרים סרולוגיי הסקר צאת ממוואהש 6.1

 .ותנו שןות זמודנקלם בועו בע שבוצניםושים יגולוים סר סקרותא תוצגהימצ 5ר פה מסלטב

 

 ובעולםארץ בים שנערכו רחקלמי הסקר א ממצל שאהווהש: 5לה טב

ופת תק
 היקהבד

 Ref םייובחישיעור  יה האוכלוסיוןאפי נבדקיםמספר  וםמק

 9 -לל ירפלא 6
 2020י במא

123 ץיווש
332

 םינש 5 – 9 
19 –  םינש 10

0.8%
 9.6%
 ]3[ 

 
 -ל לירפלא 14
2020 יבמא 12

   555 ב"רה ארי,ויזמ
 

 2.7%ה"כ: ס
  0.0%נה: ש 1>

4 –  0.8ם: ינש 1
9 –  5.1%ם: ינש 5

14 –  4.2%ם: ינש 10
17 –  3.2%ם: ינש 15

]4[

 עדו יבמא 18
 ילויב 2 -ה

2020 

1.3%ה"כ: ס   2,042 היוסטרא
10 –  0.5%ם: ינש 5

14 –  2.2%ם: ינש 11
21 –  0.8%ם: ינש 15

]5[

16ים אלי גוחוט 2,496 ץיווש 2020י לוי-ינוי – 6 
 םינש

2.4% ]6[ 

 31 -לל יפרבא 9
 2020ט וסוגבא

16.5%   1,194 קרויו ינ ירעה
(95%CI: 14.4-18.7%)

 ]7[ 
 

ניםש 1.9ע מוצל מיג 327 פתצר2020י נוי
 שיםודח 5וח: ו(ט

 )ניםש 4.4עד ו

 3.7% ]8[ 

 טמברפס-ינוי
2020 

-חודשים אלי גוחוט463  וודה
 םינש 17

 ;19.6%
95%CI: 15.4-22.5%

]9[ 
 

-וברוקטא
2020ובמבר נ

16ים אלי גוחוט2,503  ץיווש – 6 
 םינש

7.8% ]6[ 
 

 ריםחקמ 11 היזלנה אמט
 םינוש

 19לם יגים שלדי 18,333
 הטומים נש

 (95%CI: 1.0-3.6) 2.3%]13[ 

 

 היגולו סרל שעממוצ ורעי שנמצא להבטב גיםהמוצ ריםהסק מלק חלע סתמך שהלעה-וחיתנב

 תבוצ קורעבי חוכנה ר בסק)6.5% (חווהמד רועישמה ךונמים, נש 19-ת מופח ינבב 2.3% ל שיתבויח

 יחווטלו ריםקצ ןמ זילמשכ וסיחית הריםקמח הוב ר,ןלכ קודם נאמרש יפ כולם א.0 – 15.99 ליהג

 אה.וובהשי קוש יים קןלכו ניםול שיג

 

 ,ודשים חשהי משן קטילם שגותקוני תבקרב - ל גי פיל ענהרו קו כנגדגדנים נוהמצאות 6.2

 רתםעבוהיף גנלהאם פת ישבחורם י מק כןכיתו הה,ובה גיתי הנהוור קנגדים כנוגדנל ות שאימצהה

 ותתקדמהה םעו ךומנ יה הייםוביהח ורעי שנה,והראש ייםהח נת של שיהינ השיתצמח בובר.על

 ברח יחברת לעגלמ פהי בחשיודאול ובה, קרורק שמנה,וורלק ייםבויהחור עיש ביהילעה פתצנ יל,בג

 םע ייםוביהח ורעי בשיהילעל וסףנ יאפשר הסבר נה.וור בקידבקלה יויכ בס כךעקב יהילעו ותרי

 םידליל אהוובהש יף,נגל פהי חשבעק ותרי קהחז יתנויסח בהוג תחיםפתמ ריםוגב דיםליש וא הליהג

  ותר.י ריםיעהצ



 םינש 0 – 5.99 ילם שגדיםלי  בקרבתהפ נצהסקר פתותק ורךלא ייםוביח הורעי בשיתתועמ משיהלע

, 30.1% -ו 22.6% לע עמד 2021 ץ מרדשובח ייםבויח הרועי שכאשר נים,ש 12.00 – 15.99 -ו

  אמה.התב

 יתסיח וחפתנ וךניהח ותוסד מזו, ליג וצתקב שב בכךירהסבל ןיתנ כהונמ הליהג וצת בקביהילע האת

 ליג הוצתבקב .נהורו בקקידבלה יויכ בסהיילעל ומ תרובכך ליג הותוצ קבלשאר הואושבה וקדםמ

 לו גדיחברת לעגלמ פהיהחש פה,מג הוב רלךמה בית בבהה ש)11 – 12 ינ (בקהל שחותרי גרתוהב

 .אהולחהתי רועייה בשילע ה אתימתו מסדהייר במבהסלה יושעותר י

 

 יבויח ימצאלה יויכס היכ נמצא - גרפיות דמוונות תכ פיל ענהרו לקוחיובי צאימלה הסיכוי 6.3

 ון,רומ ושדהוהיו בי אבל ת,ליםרושי תווזמח בםיוררג שמתימ ב בקרוהב גיהה םילדי  בקרבהנוורלק

 . [1]ים הובו גיהה נוורקה בואלתח הירועישהם ות בזומחה

 יויכס ב מכךעתובנה היילעוה תףו משהיימח ברח במתונמצאה תונפש הפרמס ותילה לוכי ךלכ הסבר

 םיי קכהומנ יתלכלכ-יתתחבר ה ברמאיםמצנה דיםליב שדהובעל ם גורש קזה  ממצא.יףנגל ףיחשלה

 .ייםבוי חותיהלותר יה ו גביויכס

 

 קנב ל שיומלא עדי מראג מלע תוהתבסס )1 (:ותנויתר פר מסיכחונ הרלסק -  הסקרמגבלות 6.4

 וים כמיפוגרמים דנייפל מאות שיוגייצעם ומתמשך וי יטתן שפות באופנאסות שמי דג עםביםוינסה

 ורעי שת אןוחלב לתוכי ה)2 (מית;ונוואקי סוצהורמ יפוגרגא רויזפ ה,ייסולוכא וצתב קיל,ג ין,מ

 תוטי ש)3 (;לישרא בהעבוצ  שטרםהרכע הפה,גהמ יחודש  במשךינמי דןפו באףינגל פהיהחש

 קנב בובינסה ותימ דג)1( :ותנוחסר פרס ממעלםהתל ןי א זאת,עם וקף.ת ותלע בותיעבדתמ

 ות.יתנבח אוא ותיגרת ש דםותיק בדעויצבל ותהמשמש ותנו שותעבד מחמש בןרו מקביםוינסה

 ראח מיתר-כתערה ל שןוויכל טהומ ותילה להויכ קהנבד שדיםלי היתיסולכו אל שותיגוייצ הידתמ

 תניבח בנגד, מנה.וורק הףינגב קההדבל ןויכ סגורם והומה היואפ רע רקילע בם הול אדיםלי שןיתכו

 תויגוייצ הרמת תונוחרהא ניםש בי כנמצא הנוחרלא ונע שביצםיובינס הנק בל שותיוגייצה ידתמ

 ינדוגנ בובר מדכאשר וסף,נב ;[10] הוה גביהיסולכוהא לל בכותלגפהתל אהוושבה ביםויסנ הקנ בלש

IgG רוס ח)2 (ך;כ ל בשיההטל  חששותפח  ישיה), ה (אםיטוהאק להמח הבל שחרלא חיםפתמתש 

 קנ בל שעדיהמ מאגרו חר מאנה,וורהק יףנגב נדבק כימ רשןפו באומת אנבדקה  אםעתלד לתויכה

 .יימנונאים ובינסה

 תפוק בתנהורולק ייםוביח הדיםלי הורעי בשתמדת מיהילע לע עיםי מצבסקר הי ממצאיכום,לס

 ץר מחודש בהנורולק םיומתא מל שוברהצ ורעי הש,PCR- התויק בדינונת יפ לע .לישרא בהפמגה

 םינונתה. נוור קדנג כניםוגדנ היהלע ברועישל הואושבה 2.65 יפ ךונמ יםנש 0 – 15.99ל יג הוצתבקב

 12.00 - 15.99 ליג הוצת בקבחדויובמ ,דיםלי  בקרבטהע מלא ותידבק הימתי שק כךלע דיםיע מלהא

 .לישראו בזל יגוצת  קבןויסח לעה טלהחהעת בן וה בחשבלים אנונתחת קליש  .ניםש
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