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 הלאומי למערכה בקורונה מרכז המידע והידע  

 219ספר מ  מסמך

הסרת המגבלות ותפוצתו הנרחבת של הווריאנט הבריטי  

  ,ה חדה בתחלואהילעלי  בשבועות הקרוביםצפויות להוביל  

  נדרשות יותר מאי פעם בשל כך, ; מאוד גבוההשכבר עתה 

 מצד הציבור   אחריות אישית והקפדה

 

 תקציר 

בה .1 להת  ישראלתחלואה  וצפויה  מאוד  יותר רחב  מפושטת   עוד 

הסגר הסרת  נ  לאחר  שולאור  הווכחותו  המול  הבריטי  דבק יריאנט 

עובדה  בהבהר תג,  ה   דילאשר  בכל   בנגיף  להידבקסבירות  את 

 .מפגש

ישנה אך    ,ואה קשההפחתת תחלתר לביויעיל  הכלי ה  אוהחיסון ה .2

בגיל  גדולה ה  יאוכלוסי הסיכ)גם  מחוסנת   ון(י  אינה שאו    שאינה 

באופן  לחלות  ע   אלואנשים  .  מלא   מחוסנת  באופן לולים  במחלה 

כך  ףנוס למות.  אף  ו  קשה הנרחבת,  על  ר צייל  העלול  התחלואה 

 כבר עתה.דק עד  עומס רב על מערכת האשפוז, המתוחה  

ככל   להתחסן  ת כלל ציבור  לבראש ובראשונה    ממליצים  , לאור זאת .3

 קפיד לה   (מחלימים ומתחסניםעבור  ב)גם    ומלץ מכן,    יתר על   .שניתן

מסכות   לעטות  ,להימנע מהתקהלויותחיות הריחוק החברתי,  הנ  על

העל    לשמור  ,תתקניו ב)  בידודתנאי  התגם  להי   (ביתוך  בדק וללכת 

   .בעת הצורך
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 ירוט פ

מאופיין ו  במדינת ישראל  רבה מכה בעוצמההקורונה    הגל השלישי של מגפת .4

   .ם והאזורי המגזרים   בכל חסרת תקדיםומפושטת נרחבת,   בתחלואה ארצית

חרף מגבלות   ,בני אדם  1,430עמד על    בחודש ינואר לבדו  מניין המתים .5

ונרחבמש והמסחרות  מעותיות    . שהושתו על הציבור, בפרט בתחומי החינוך 

זאת,   ללא ספק הצילו חיים    מבצע ההתחסנות הנרחבו  מגבלות אלועם 

את  והתמותה  התחלואה היקפי  בבלימת    סייעו  רבים,  ם נסיקת  ומנעו 

עלוליםלמ שהיו  מאוד  מדים  הבריאות  לאתגר  מערכת  זאת,    .את  למרות 

קודמים,   לסגרים  הובילו  אלו    מגבלותבניגוד  של   להפחתהלא  מספקת 

 . התחלואה 

(, אשר  B.1.1.7)המכונה    הווריאנט הבריטילכך הוא    יםמרכזי הם  מיגוראחד ה .6

מחו"ל  לישראל  לזן    האחרון  ברנובמבסוף    רכבכנראה    חדר  הפך  ובמהרה 

ל  אחראי ה  ,הדומיננטי  הארציתמה  80%-70%-כנראה  זן  כיום  תחלואה   .

ו  לזנים ביחס    1יותר   50%-ב  דבק ימזה   יותר,  הנרחבת  מוקדמים  תפוצתו 

מאוד  בישראל להות  משפיעה  בארץדינמיקת  על    שפיעוסיף  בשל    .המגפה 

הגיל )חוצה  הגבוה  ההדבקה  הוו כושר  של  הבריטי,  ריים(  מאוד  אנט  גברה 

האוכלוסייה  ההדבקה למוכר    בכלל  ובפרט    צעירים  כולל  ,בעברביחס 

 .בעת הנוכחית אין חיסון זמין בעבורםש ,ילדיםבקרב 

חדשים .7 מחקרים  כן,  על  זה    2יתר  נגיף  שזן  ייתכן  כי  יותר מעלים  קטלני     אף 

הוא , אפשר שהזן הבריטי  אם הדבר נכון.  טרם הוכח  ברהד ם כי  , א(30%-כ)ב

  , ואת מגמות התחלואה הקשה   האיץ את תמותת חולי הקורונה בארץש

ההדבק   הן היקף  הגדלת  ח  והן  הבשל  מחלה  השראת  יותר  בשל  מורה 
 

1 https://www.gov.uk/government/publications/phe-investigation-of-novel-sars-cov-2-variant-of-concern-
20201201-technical-briefing-3-6-january-2021   
2 https://www.gov.uk/government/publications/nervtag-paper-on-covid-19-variant-of-concern-b117   

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.01.21250959v1 

 

https://www.gov.uk/government/publications/phe-investigation-of-novel-sars-cov-2-variant-of-concern-20201201-technical-briefing-3-6-january-2021
https://www.gov.uk/government/publications/phe-investigation-of-novel-sars-cov-2-variant-of-concern-20201201-technical-briefing-3-6-january-2021
https://www.gov.uk/government/publications/nervtag-paper-on-covid-19-variant-of-concern-b117
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.01.21250959v1
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חלה    םבנדבקי לאחרונה  כך,  בתוך  קודמים.  לזנים    בהיקף  עלייה ביחס 

הקשה  ו   בקרב  התחלואה  בצעירים    שנגרמה   תכןישי  בארץ, ריון  י הנשים 

)לא ברור אם במישרין או בעקיפין    בשל תפוצתו הנרחבת של הווריאנט הבריטי

 בשל ההדבקה הנרחבת(. 

מאוד   .8 מקשות  הבריטי  הזן  של  התכונותיו  בהשוואה    פההמגכלת  על 

החלת  ,לעבר בעת  נוקשים  גם  ריסון  ניכרת   .וממושכים  צעדי  זו    מגמה 

בריטניהגכ  פהאירוב  במדינותהיטב   הווריאנט    עםהמתמודדות  ,  ופורטוגל  ון 

 . [3-1] דומיננטי בתחלואההפך שהבריטי 

 עדיין  ישנם  בוש  הנוכחי  ובמצב  וריאנט הבריטיושל ה  זאתנרחבת    נוכחותלאור   .9

של    תהמתוכננ  פתיחת הפעילות  ,ביום  חדשים  מאומתים  של  רבים  יםאלפ

  התחלואה   ה בהיקףלעליי   ילצפויה להוב  די ריסון נוספיםללא צע  משק ה

רבים   אלפים  של  חדשים    של  ואףולהצטברותם  מאומתים  אלפי  עשרות 

ההדבקהצערלמרבה  .  ביום בהיקף  הצפויה  העלייה  מספר    את  לדיתג  ה, 

והתמותה הקשה  התחלואה   (59-40)פחות  גרים  מבוקרב  ב  גם ,  מקרי 

כתיבת המסמך  .תחסנוובפרט בקרב אלו שטרם ה לעת    180-מיותר    ,נכון 

ה מבני  התחסנוכ ומעלה    60-אלף  לא  נוספים  אלף    200-מיותר    רובעבו  , לל 

השנייהטרם   המנה  מקבלת  ימים  שבעה  קיבלו  הם  שאו    עברו  מנת  את  טרם 

  .אלו הרוב בקבוצה זו() שנייההחיסון ה

ב  .10 הצפויה  החדה  ההעלייה  את  עלולהאה  לו תחהיקף   העומס   להגביר 

לאייב  הקייםממילא    כבדה ובכך  הבריאות  על  מערכת  ממשי  באופן  ם 

 על כל הכרוך בכך. - יציבותה

זה .11 ל  ,במצב  המרכזיות  התחסנות    התחלואהאת  ם  צמצהדרכים  נותרו 

הדבקה מניעת  כללי  על  מסכה  ,ושמירה  עטיית  על  והימנעות   בדגש 

יותר מאי  ת  מתחדדזאת,  לאור    . בחללים סגורים  ובפרט   מהתקהלויות כעת 
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חשיבותן   האישית,של  פעם  ההד  האחריות  על ית  דהערבות  וההקפדה 

   .מאיתנו כל אחת ואחד על ידי ם ההנחיות במרחב הציבורייישו

 

 המלצות 

נבך  י המשל .12 באופן  החיסוניםמרץ  הוא  :  מבצע  ספק  החיסון  הכלי  ללא 

ביותר יכו ש  המשמעותי  מפני תחלואה    להגן על עצמול הפרט  באמצעותו 

ותמותה  שביצעהעל  "פייזר"  חברת    דיווחילפי    .קשה  קליניים  ,  [4]  מחקרים 

מפחית דרמטית את   החיסון  ,לאחרונה בארץ ובעולם  נצבריםהנתונים  לצד  

צבר   . יתרה מכך,[14-5]  מחלה קשה ולמוותלהסיכון להזדקקות לאשפוז,  

מעל חדשים  גםיסונים  הח  כי  המחקרים  מאוד  הזן   להגנה  יעילים  מפני 

קשה   מפנינת  מצויה  הגנ לספק  צפויים  ואף  [  16-15]  הבריטי תחלואה 
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ידי  הנגרמות    ותמותה כיוםריאנטים  ועל  המוכרים  . [27-17]  נוספים 

על רקע   היה בהדבקה הצפוימול העלי  מאודמתחדדת  חשיבות ההתחסנות  

  היציאה מהסגר.

הניתן    מגעים:צמצום   .13 ככל  לצמצם  חיונייםמומלץ  בלתי  מי    מפגשים  עם 

)לא לשהות בביתו של    ר מתאפשרהדב   כאשר שאיננו מהמשפחה הגרעינית,  

לצורךאחר   ידיעבודה מהבית כשהדבר מתאפשר    להעדיף,  שלא  המעסיק    על 

 וכדומה(.

  עטיית מסכות תקניות: .14

מסכות   .א להתפשטו  מקטינהעטיית  הנגיף מאדם לאדם את הסיכוי   ת 

עתה, יותר מאי פעם, מומלץ להקפיד על עטייה נכונה )כיסוי   .בעת מפגש

הפה    מלא האף(של  נרחבתושל  של    ,  תקניותושיטתית   , מסכות 

  ( 95Nאו    כות הכחולות[המס]   ")"כירורגיותכות רפואיות  ס מלבעדיפות  

תקניות   בד  מסכות  הציבוריאו  ב  ,במרחב  שהות  בעת  חללים ובפרט 

בעבורהדבר    .[29-28]  סגורים גם  ומחלימים  אמור    בעת   מחוסנים 

  .הבריאות משרד להנחיות בהתאם, הנוכחית

, דבק ילאור תפוצתו הנרחבת של הזן הבריטי המ ר כי לאחרונה,  זכיו . ב

ב  מספריצו  המל ואוסטריה(צרפת)  אירופהמדינות  גרמניה  לאזרחיהן    , 

מס מעתה  בלבדלעטות  רפואיות  טובה   ספקותמה  ,כות  הגנה 

  הודות לרמת סינון גבוהה יותר   ,פעמיות-רבמסכות בד  ל  ביחס  בהרבה

חלקיקים מהמדינות  .של  א  חלק  אסרו  באף  השימוש  בד  ת   מסכות 

 .  [33-30] פעמיות-רב

לעטות  כהמסאת ה .ג   בה שאינה במסגרת בכל עת, בכל סבי  מומלץ 

הבית  הסרתה  במצבים  .משק  את  כגוןהמחייבים  ושתייה  ,  יש   ,אכילה 

מוגבר  עללהקפיד   עטיית  מומלץ  .ריחוק  על  תקניות   להקפיד  מסכות 
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ובפרט    ,לאור העלייה בקצב ההדבקה בקרבם  ,כנדרש גם בקרב ילדים

 . וךות במסגרות החינבעת השה

לצורך בחללים סגויה .15 הסיכון להדבקה בחללים  רים:  מנעות משהייה שלא 

(, בשל האפשרות  20משמעותית מאשר בשטחים פתוחים )עד פי  ה  סגורים גבו

)באירוסולים( אווירנית  לה  ,לפיכך.  [ 37-34]  להדבקה  ככל   מנעימומלץ 

עם    האפשר סגורים  למשהות בחללים  שייך  שאיננו  הביתמי    אם   .משק 

סגורים בחללים  על קפלה מומלץ    שוהים  וברציפות   ,אוורורם  יד  היטב   לעטות 

מספר השוהים  את  ו  לצמצם את משך השהותת השהייה בהם,  בע  מסכות

ככל    פתוח  בשטח  לקיים פעילויות ומפגשים הכרחייםלהעדיף    וככלל  בהם

  וחד וגבר במיבסיכון מ  הכרוכותלהפחית פעילויות  מומלץ    במיוחד.  האפשר

פעילויות הכרוכות  אכילה ושתייה ופעילויות ספורטיביות,  כגון  בחללים סגורים  

 .  בקול רםבדיבור 

ובפרט עם   כל התקהלותמ   ככל הניתןמנע  ייש להמנעות מהתקהלויות:  יה .16

הדבר אמור הן בעבור חללים סגורים והן   .משק הביתשאינם שייכים לאנשים 

המוגברת של הזן    דבקהיכולת ההר  מתחדד לאוו  ,בעבור שטחים פתוחים

 כמתואר.  הבריטי 

בידוד   .17 על  הצורך:  ולהיבדק  להקפיד  הבידוד  להקפייש  בעת  תנאי  על  ד 

מאומת   לאחר  כנדרש לחולה  קורונה   חשיפה  אבחון  בהינתן  על    .או 

שאר בני  ומול    בתוך ביתםגם    על תנאי הבידוד  להקפיד היטבהמבודדים  

הו.  מם הם מתגורריםיעש  המשפחה  ש פעבהינתן  חדשים  תסמינ  לה  חולי  י 

לאחר   ל ו/או  מאומתחשיפה  לקורונה  יש  חולה    בידוד ל  ולהיכנס  להיבדק 

תוך הפגנת סף חשד גבוה לאור היקפי ,  התוצאה  קבלת  עד  באופן עצמאי

ספקהתחלואה הארציים   ספק"(  -  )"יש  כי  .  אין  אמוריודגש  במקרים   הדבר 

ובפרט   ני להדבקהבהינתן חשד קלי  ,חוסניםמחלימים ומגם בעבור    ימיםמסו
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(, בלעדיו  גםו  מגע ידוע עם חולה מאומת  לאחרבעת הופעת תסמינים חשודים )

 עם הרופא המטפל.  התייעצותתוך 

אם מחוסנים עלולים להידבק טרם התבהר  המשך השמירה על מבוגרים:   .18

אחריםבעצמם   החיסון  הת"  רמטיה"   כמה  עדו  ולהדביק  שמייצר  הגנה 

  באמצעות ה זו  י)ניכר כי רמת ההגנה המוקנית לאוכלוסיבאוכלוסיית הקשישים  

בהחיסון   מדובר  אין  הנראה  ככל  אך  לכן,  גבוהה,  מוחלטת(.  מגע  הגנה  בעת 

מבוגרים אנשים  עם  להמשיך    קרוב  מסוומומלץ  פיזי  ריחוק  על    ים לשמור 

  חוסנו. ויתר בני המשפחהגם אם הם  ,כותמס ת ייועל עט מהם

ו .19 להמשיך  על  להקפימומלץ  היתר  ד  במרחב הנחיות  הבסיסיות  מיגון 

 גיינה. יל ה הקפדה עשמירה על ריחוק פיזי ו   כגון הציבורי

כי  י .20 הנ"ל  כלודגש  על  חלות   ההמלצות  ברובם  )המוגנים  מתחסנים    גם 

  כאמור   כל עוד לא ידוע  ,(קשהתחלואה  ובפרט    בעצמם מפני תחלואההמכריע  

מחוסנים שטרם    ר כיבהיו  מפני הידבקות והדבקת אחרים.גם  מגן    אם החיסון

וביתר שאת אלו  ורם  בעב  חלפו ימים מיום קבלת המנה השנייה  שבעה 

,  מפני תחלואה   מוגנים באופן מלאשטרם קיבלו מנת חיסון שנייה אינם  

מומל כן  במיוחדעל  יקפידו  כי  ו  ץ  החברתי  הריחוק  הנחיות  ו מיצמצעל 

 המגעים.   את

  עם   להתמודד   הדרך  .מוגברת   להדבקה  גורם  הבריטי  ריאנטוהו  , לסיכום .21

, ריחוק,  כהמס  :המיגון   הנחיות  על  והקפדה  חיסונים  באמצעות  היא  זה  סיכון

 יחסית   קצר  זמן,  הזה  בשלב.  הצורך  תבע  בידוד  על  והקפדה  התקהלויות  מניעת

שאת  להקפיד  יש,  החיסונים  מבצע  לת חימת   כדי   המיגון  הנחיות  על  ביתר 

 מיותרות, תחלואה קשה ומוות. הדבקות למנוע
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   :רותמקו

[1] https://www.sciencemag.org/news/2021/02/danish-scientists-see-tough-times-ahead-they-
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