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. הוממונה הקורונהבריאות משרד על ידי הנהלת עליו למשימות המוטלות 
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 על המרכז

למער הלאומי  והידע  המידע  כה  מרכז 

נתונים,   גוף מחקרי שייעודו  ינוה  בקורונה ניתוח 

המידע הנגשת  מידע,  הרח  הצלבת  ב  לציבור 

ה  בה  החלטות ולמקבלי  ידע  רים  שקוהבניית 

הנוגעים   התנהגות    ןוגכ,  ההקורונלנגיף  שונים 

התמ דרכי  והמגפה,  )רפואיות,  ודדוהנגיף  ת 

ומגמות ואסטרטגיות(  התחלואה.    טכנולוגיות 

וני הנתונים  מבוצע  איסוף  באמצעות  תוחם 

ויסודי   מעמיק  המגפה  על  מחקר  אודות 

ובעולם    ,שוטף  מענהמספק  המרכז    .בישראל 

על  עליו  למשימות המוטלות  בהתאם  מידע וידע  ו

 . וממונה הקורונההבריאות משרד ידי הנהלת 

 מתו הק

ידי   על  הוקם  באגף  המרכז  המחקר  חטיבת 

צה״להמודי של    , הפיגמה  תו צרפתה  םע   עין 

משל"ט הקורונה    ך אתהתומזי  מרכידע    והוא גוף 

   .של משרד הבריאות

ועד היום      2020 במרץמרכז המידע והידע הוקם  

מ  פרסם מחקרי  220-יותר  ם ימסמכים 

שונים, תחלואה דו"חות    300-כ ו  בנושאים 

א יומיים  נתונים,  קו  סיפשר  ,  ניתוח  מידע, 

ית  ניות לאומגיבוש מדי  בעבור  צותלתובנות והמ

ב המאבק  להמשך  הממשלה  פת  מגבמשרדי 

 רונה. וקה

 שנה למרכז 

ל  שנה  ולבמלאת  המרכזמגפה  בחרנו    הקמת 

 סמכים מה  אתבכלל זהעשייה ו  יקריאת ע  לסקור

ביותרהחשובי ידיבו  תשנכ  ם  . וריחוק  על 

יד על  נכתבו  אלו  מודיעין,  י  מסמכים  חוקרי 

מהאקדמיה רופאימדענים  למדעי   דוקטורים  ,ם, 

 . חוקרי ביצועים וסטטיסטיקאים  יים,הח

 עבודת מחקר 

המ עבודת  אפייניו  מ  וחקרנ  ,זרכבמסגרת 

שחלו    שינויים   נגיף,ה   לש  ם יהביולוגי

והשלכב אלו  ,  הקליניות  ותיהם מאפיינים 

בישראל התחלואה  התפשטות ו  מגמות 

של ממאמצילמידה  לשם  ,  בעולם   המגפה   הן 

שונות  מד המגיפע  תו בהתמודדינות  לצד  הם   .

המרכזזא  ממחקרים    והציף  ריכז  ת,  תובנות 

על  מובילי  ייםוא רפ בעולם  בדיקה, ם  שיטות 

  .נהם ואמצעי הגניסוחי

 עיקרים 

 אורן כהן צילום: 
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 לות פעו

כן המרככמו  ובידע  ,  במידע  תמך  ת פעולוז 

לש בארץהובילו  המגפה  מהלך  על  .  השפעה 

המרכז  למשל הרמזורבגיבוש    השתתף ,  ,  מודל 

ופ החינוך  מערכת  השמיים תפתיחת  . יחת 

ה מוקדםציף  המרכז  פעולה  שיתוף  תוך  ו  בשלב 

המרכזיוק  הד המעבדה  נושא  את    ,תעם 

ואף    בעייתיות בנגיף  טציותומ  ן שלהתפתחות

ע האניהו לוהיערכות  לדרכים    להמליץ    ופרציהל 

  ביצוע לות ל ה, כגון הצורך בהרחבת היכובהקשר ז

לנגיף גנומי  המרכז  ריצוף  פעל  עוד    להצפת. 

בפיפער כגון  האיוםמול    ת הננקטועולות  ם   ,

,  בחיסון אוכלוסיית המחלימים הצורך  הדגשת  

חדשהטמעת  ב הצורך   בדיקה    ת וטכנולוגיות 

 "מגןאיגום ב  ן גוכ  ,ימוש שלהןים שונים לשוומתו

 נוך". חי

המידע   כגוףמרכז  בחטיבת    והידע,  ששורשיו 

של   להאמ"ן,  המחקר  מ דאג  פני  תריע 

שזיוהותימאסטרטגיות  התפתחויות   הה ת 

 .רץ ובעולם לך המגפה באשר קשורות למהוא

המרכז בין    למשל,  אשונים רההגופים  היה 

על   גל של    והתהוותו  תחילתו  שהתריעו 

שניתהשני  ואהחלהת לאחר    ם ניתונ האת    ח, 

סיכונים  כן,  כמו  .  הרלוונטיים הערכת  ביצע 

באוגוסט   תשרי(, )לקראת    2020מקדימה  חגי 

החמרה  התריע המלצו  מפני  אשר    תוקידם 

את ו  יאפשר ז  לצמצם  בתקופה  הכרוך  ,  והסיכון 

נרחיע  התרוכן   התפרצויות  אשר מפני  בות 

המגבלות  להתר  עלולות  הסרת  בעקבות  חש 

רקע  ע  הציבורושאננות   בפיתוח  התקדמול  ת 

במספר   התריעהמרכז    ,סףבנו  ונים.החיס

שחלפה  בהזדמנויות    הרבן  הסיכועל  שנה 

השמיים   הגלום  להאצת    בפתיחת  בהקשר 

 .וכניסת וריאנטים  ואה בארץחלתה

 שך בהמ

המרכז  ,להמשך  מבטב צפויה    פעילות 

המלצותב  להתמקד הישגיו  שימור  ל  גיבוש 

החיסונים   של מעק  ,ולהעצמתם   מבצע   בתוך 

ה במדדי  אחר  וניתשינויים  בארץ  וח  התחלואה 

לפומגמ ע,  יהםת  זנים בהתרעה   חדשים  ל 

בבחינת  מאיימים  שתעילומו,  החיסונים    לם 

שלעתוהשפ  הנגיף  זני  מול אלו  ם  על    זנים 

הומחוסנים  מחלימים משך  במחקר    הגנה , 

יסונים  , במעקב אחר פיתוח חקניםמם  שהחיסוני

וה תהליו  מתקדמים המחקר  של  ר  ושאיכי 

היל לאוכלוסיית  הקיימים    ן כו  דיםהחיסונים 

ו טכנולוגייקבאפיון  שתסייענה  דום  בחזרה  ות 

 .הלשגר ויציבה בטוחה
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מתוא ל החולפת    בשנההמרכז    עשייתרת  הלן 

צי הזמןלאורך  להתרחשויות  ם  ובהתא   ר 

 זו: ל פני תקופה יצרה המגפה ערים שולאתג

סקירת המאמצים  

  להתמודדות עם הנגיף

 ילותם ע יה ומגפת הבראשי

הת הקורונה  שנ  גלהנגיף  בעיר    2019ת  בסוף 

והתפהא וו בסין  במהירותן  רחבי  ב  רבה  שט 

שות,  ולא היה מוכר לאנגיף זה  העולם. מאחר שנ 

תרוופיתו נגדח  וחיסונים  תהליכים פות  הם  ו 

אדירימהממושכים   משאבים  דצריכים  רכי ם, 

תחילשננקטו    ההתמודדות עם  הבעולם    ה מגפת 

  חוק רי  כגון,  יים לא תרופתאמצעים    בעיקר  כללו

הימנעחברתי,   סגרים,  מהתקהלויות הטלת    ות 

והקמת    תת מסכוירים(, עטייוחד בחללים סגו)במ

  .גיףיתור הנ א יקות למערכי בד

פרסם   המרכז  זאת,   ותירסקסדרת  במסגרת 

הבס  את  מעמיק  באופן  המדעי  שתיארו  יס 

לעט הצ  ותלהמלצה  במרחב   רייבומסיכות 

,  ]1[  כלתהולה  פהגמבלשליטה    יעיל  כאמצעי 

בהו המפרטים   לעסקירות  שך  מפרסם  מחקרים 

שונ יעילות  ות  שיטות  השימוש  להגברת 

אףהמרכ.  [2]  מסכותב בהרח  ז  את  בה  סקר 

המדעיות   הגבוה  ן  סיכול  הנוגעותהעדויות 

בנגיף  שהייה    להידבקות  סגורים בעת  בחללים 

מאוור ליץ  מה  םבהתא ו,  [4 ,3]  ריםובלתי 

בשהבסקירות להמעיט  בחללים  יו  ו  כאלייה 

מתאיאמצלנקוט  ו מיגון  הסיכו  םמיעי  ן  לצמצום 

 .   [ 5] בהםבעת השהייה  

מידת את    סקירותיו ב  תיאר כך, המרכז  על  נוסף  

מל  ש  יעילותם  ואת    ים ונשים  סוגסגרים 

הנעשה  אמתם  הת ניתוח  מתוך  שונות  למטרות 

של מערכי   םחשיבותאת    ןכו,  [6]  לם וי העחבבר

יעילים אפידמיולוגיות  ה  חקירות  ,  מגיפהלהכלת 

זא .  [7]  פי שנלמד מהעולםכ   המרכז סקר ת,  לצד 

חוד המגיפה  שלאורך  אפשריות    כירדי  פעולה 

ברמה   במגיפה  מיטבית  לשליטה  נוספות 

כנלהלאו מהספרמית,  הרפוא מד  ון  כג  ית,ות 

 . [8]סיה לאוכלו Dויטמין   נרחב של תיסוף

  של  ם מאפייניה הקליניי

 לוסיות שונות ה באוכ התחלוא

ר  אש  היא כאמור מחלה חדשה, הקורונה  מחלת  

ובפרט השלה ההלכמ לטווכקליני  וח הארוך  תיה 

ו  לחלוטין  ברורים  המחקר    מצוייםאינם  בחזית 

המרכז    הרפואי.

לעצמו   שם 

יע  לסילמטרה  

ממסד  ל

בהר   ארץפואי 

  שוניארזיהוי  ב

מאפיינים   של 

זו  ם חריגי מחלה  מהשל  כנלמד  בעולם.נ,    עשה 

זאת, רבים   דיווחים   זיהה  המרכז  במסגרת 

  םליהסוב  נהמקורו  מחלימים   תדואו  מהעולם 

 לאחר  רב  זמן  מתמשכים   ותסמינים   ם מנזקי

בנושא ליידוע   קירותת ססדרופרסם    ,ם החלמת

הרפוא  בהקהילה  כן,    .[9,  10]  ארץית   זיהה כמו 

מוקדם  ר  כבהמרכז,   המגיפהבשלב    של 

ראשוניים  הדבקה  מק  על  בעולם   דיווחים  רי 

   . [11] רה בנושאם סקיופרס לימיםחשל מ חוזרת

 רת פעילות סקי

 מסמכים עיקריים ו

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/report-n121-facemasks
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n221-double-masking
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n196-confined-space-infection
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n177-enclosed-spaces
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/report-n128-confined-spaces
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n176-lockdowns-worldwide
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n158-epidemiological-investigation-arrays
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n186-vitamin-d
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n156-persistent-symptoms
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n184-corona-long-term-effects
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n180-reinfection
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שם   יני  מאפי   הוי יזעל    מיוחדדגש  המרכז 

בילד זאת  ,ים התחלואה    חלקםאפיון    ובכלל 

מאפיינים    ,[12]  הנגיף  בהפצת   ילדים   של

זו בקבוצה  התחלואה  של  לרבות  ייחודיים   ,

שהחלימו   PIMSתסמונת   ילדים  בקרב    שדווחה 

ל,  [13] ארההיתכנות  בקר-וכיסיבוכים  ב  טווח 

פתיחת  ו  [41]   גיףבנ בקו  שנד  םדייל השלכות 

המע על  החינוך   .[15] יםילדבתחלואה  רכת 

זה   להחזרת   יניותדמוש  בגיבמאוד  סייע    מחקר 

 .  וךהחינ מסגרות ל ש מדורגת פעילות

וח מגמות תחלואה  נית

 בישראל

ניתח  רכהמ גרז  מכון  ומשרד  טבסיוע  נר 

נוספים   בריאותה תחלואה    ,ושותפים  מגמות 

שוזרמג שאפיינו   גיל  וחתכי    ב בקר  נים ים 

הסיבות  שראלבי  ייה כלוסוא ה את  אפיין   ,

הסברה  לקדם    והמליץשנצפו    להבדלים

ות שבהן  וכלוסיבאה  וא התחל   פחתת לה  ייעודית

סיכון  ניתוח    . [61]  גברומ  נצפה  היא  לכך  דוגמה 

אפיינו   אשר  תחלואה  במגזר  מגמות  נשים 

  יצר והגדיר מדדי תחלואה המרכז אף    י.הערב

מדידה  אפידמיולוגיים  של  וש  שאפשרו  טפת 

ה מדיניות  התפשטות  להחלת  כבסיס  תחלואה, 

מדורארצ המגית  מול  ובעגפת  בתזמון  וצמה  ה, 

דיפרנציאליות במגבלות   הנכונים ובאופן שאפשר 

כן,    כדי כמו  שניתן.  היכן  מרבית  שגרה  לאפשר 

  טיבית של צעדיםיעו בהערכה אפקמדדים אלו סי

המג למיגור  המרכז מניעתיים  כך,  על  נוסף  פה. 

שונח תרניתח   ניהוג  ישים  מדיניות  של  ים 

והשלכותיהם,   תיודהמגפה  המחיר    וראגמת 

בנפשה הייתה    כבד  אילו  נגבה  שהיה 

ית  מאומצת מדיניות רשמית של הדבקה טבע

 . [71] רחבה

 התרעה

והידע,   המידע  בחטיבמרכז  ששורשיו  ת  כגוף 

אמ"ן  המחקר העומק תרמ  ,של  מחקרי  לצד  כז 

בהתרעה עבודת    –  גם  של  היסוד  מאבני 

בפרט.  המודיעין   המודיעין  מחקר  ושל  בכלל 

היטב  בהתנ שהתמודדו  המדינות  כל  של  הלותן 

בות של תגובה  עם הקורונה בולטת במיוחד החשי

ככל ומוקדמת  במגמות  ה   מהירה  לשינויים  ניתן 

לפיכך,   תפקיד  המגפה.  מרכזי  להתרעה 

עם  דימ  של  כולתהיב להתמודד  ישראל  נת 

הנגיף". מול  ב"מערכה  במסגרת    שינויים 

זה עבודת   בתחום  בין המרכז  היה  הוא  למשל,   ,  

את   שזיהו  הראשונים  גל הגופים  של  תחילתו 

מפניו  והתריע  השני,  הגל  חדש,   תחלואה 

למספרי  הנוגעים  נתונים  שניתח  לאחר 

  .[18] ם והחולים הקשים בישראלהמאובחני

המרכז  -כמו מקדימה כן,  סיכונים  הערכת  ביצע 

קידם   2020באוגוסט   תשרי(,  חגי  )לקראת 

הסיכון הכרוך    לצמצם את אפשרו  יות אשר  המלצ

, 91]  ציבורית  ברהבהסוליווה זאת    , זובתקופה  

מפני    [02 אשר  התוהתריע  נרחבות  פרצויות 

הס  שלהתרח   עלולות המגבלות  בעקבות  רת   ה"ל דובר צצילום: 

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/reserach-report-n168_children-covid-19-spread
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/report-n90-covid-19-associated-pims
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n193-complications-in-children
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n183-youth-morbidity-increase
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n178-morbidity-trends-arab-society
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n183-youth-morbidity-increase
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/report-n118-second-wave
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/report-n118-second-wave
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n172-mobidity-trends-holidays
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רקע התקד ושאננות   מות בפיתוח החיסונים  על 

האיום  מרכז העריך את  , ה נוסף על כך.  ]12, 22[

נ מפתיחה  השמיים הנשקף  של  ]32,   רחבת 

השפעה    42[ מפני  של  והתריע  אפשרית  שלילית 

 .  הלך זה על מגמות התחלואהמ

קומות המגפה במת התפשטו

שונים בעולם ומאמציהן של  

מדינות שונות להתמודד 

   עימה

ל  רכזהמ כמטרה  עשם  של  צמו  מנסיונן  ללמוד 

אחרות   עם  בהתמודמדינות    המגיפה. דות 

זאת,   התחלואה  מגמות  את    סקר  ואה במסגרת 

איבייחוד  נות,  ו שבמדינות   רועים סביב 

כגון פתיחת מערכת החינוך  או   משמעותיים 

מסגר  צ י  תהליכי    וסקרנו  ולמדנ.  ]52[יאה 

מדינות ב  משתמשים  בהםש  ונים גוהמהכלים  

זאת ,  הואהתחל את    ת יהפחל כדי  ם  לוהע   ובכלל 

הבידוד   השונותדיבמהנהוגה  מדיניות    נות 

מצבים  ל  םוהתאמתשונים    מסוגים  סגרים,  ]62[

ו]72[משתנים   לבדיקו,  לגילוי  מבצעים  המונים  ת 

בש זאת, .  ]82[סגרים    עםוב  ליהתחלואה  לצד 

והוצפו ע  נותחו  להתמודדות  שונות  ם  גישות 

תחלואהאסטרטגיית    כגוןהמחלה,   " "אפס 

מדינות   במספר  ננקטה  ניו  ]92[אשר  ל  הושיטות 

אזוריות  תחלואה    דיפרנציאליות  רמות  לפי 

שונים,   גיאוגרפיים  ששימש   דברבאזורים 

ח  לפיתשתשתית  תוכנית הרמזורויבתית   ח 

]03].  

ריכזלאורך   המרכז  ממח  המגפה  ים קרתובנות 

הבי  בתחומי  והרפואה  מובילים  ההנדסה  ולוגיה, 

בדיקה  על כיעילות  שהוער  טכנולוגיות  כו 

. המרכז קידם בנגיף הקורונהבק הלאומי  אבמ

מפא"תל  והובי עם  הידעאת    ,בשיתוף   גיבוש 

איגו מספר  להגדלת    )שיטה  תגימוד  ם בנושא 

בדיקה(   מחזור  בכל  על    ו והשלכותיהנבדקים 

המ חיסכוקינבדספר  ועל  ובכוח  ן  ם  במשאבים 

שונות  והצ,  ]13[אדם   חלופות  שרנה שתאפיע 

את ה  להגדיל  והיקף  . ]23[תן  תפוקבדיקות 

ק המרכז  כן,  על  עם ידם  יתר  החממה    בשיתוף 

המלצות לשימוש  ולוגית והמכלול במשל"ט,  הטכנ

)כגון שונים  מסוגים  אנטיגנים    בבדיקות  בדיקות 

כאשר  POCTובדיקות  מהירות   והתריע    בר ס( 

הבדשמע הקירכי  מאפשרימים  יקות  ים  אינם 

  וקטיעתן  בקהראות ההדשל שרש  יליעאיתור  

ות  בדיק  ועביצמתווה ל  עלאף  ץ  מלוה.  ]33, 43[

 . ]53[לפעילות ךמוסדות חינוהשבת שם ל תיותיע

 המרוץ לחיסון 

העו  התפשטות   םמיוכבר   ברחבי    ם להמגפה 

ים ת שונות לפתח חיסונומדינוחברות    החלו

ביתר    . המרכז עקבנגד המחלהם כאלייפוטנצי

תיאר ,  ]63, 73, 83[שאת אחר מאמצי פיתוח אלו  

הצ ורכמגמות  קצב   את  סקר  ,שטיידות 

  ועקב ,  ]93[שונות    מפתח   ותבמדינ  תחסנותהה

לחיסונים   שנמצאו  והיעילות  הבטיחות  אחר 

בעולם    השונים שדווחו  במבחנים  הן    -כפי 

ומנתונים    ]04[  נייםהקלי מדיווחים  מהעולה  והן 

  .]14[לוסייה הכללית ים באוכסוניממבצעי הח

רבות  סייע    בכך הבריאות  המרכז  למשרד 

הב הטכתהליך  החברות,  נולוגיות זיהוי 

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n208-social-distancing-policies
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/research-report-n200-europe-warns/he/research-report_research-report-n200-europe-warns.pdf
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n226-variants
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n216-coronavirus-variants
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n188-school-openning
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/research-report-n195-improve-guidelines/he/research-report_research-report-n195-improve-guidelines.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/research-report-n176-lockdowns-worldwide/he/research-report_research-report-n176-lockdowns-worldwide.pdf
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n209-slovakia-testing
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n192-victoria-reopening
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n163-risk-scale
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n159-testing-strategy
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n185-testing-strategy
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n194-poct
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n194-poct
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n210-periodic-testing
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/report-n111-covid-19-vaccine-mass-production
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n164-vaccines-developped-review
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n171-vaccine-developments-update
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n204-vaccine-initial-distribution
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n197-pfizer-faze3
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n222-pfizer-vaccine
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המובילוהמדו במרוץינות  חיסוניהן   אשר ,  ת 

להיו מערבי)  מאושרים   ת צפויים    (באישור 

זמינים  המרכז  ולהפוך  כן,  כמו  בהרחבה.    סקר 

התחלואה למצב  שונים    ארץ ב  תרחישים 

 בישראל  נרחבחיסונים    מבצע  מימושלאחר  

ליד]24[ שנצבר  ע.  עי  מבצ  עלבמרכז    הרב 

אסטרטגית ישנה    בחו"ל  החיסונים חשיבות 

הראשונה ש,  מהמעלה  עשוי  כיוון  זה  ידע 

בי היתלהשליך  על ן  מסחר,    ר  חוץ,  קשרי 

עם עוותתיירות   כתלות    שונות  מדינות  פה 

ההתחס בשטחןבמצב  עו  נות  ל  להצביע 

לשימוש  רפואירועים   הקשורים  חריגים  איים 

 .  כאלה ו, אם יתרחשבחיסונים

הל ממקד  מחקריו  אחרונה  את  ינת  בחבמרכז 

מעקב  בו   שונים   זנים מול    חיסונים היעילות  

הח אחר   ובטיחות  שעולה  ונים  יסיעילות  כפי 

השן  מניסיונ השומדיל  ו נותנות  מיזמי ,  אחר 

חיסוני   של  )הפיתוח    וחיסונים  (בוסטרדחף 

ור כיאנטים מותאמי  המרכז  .  כן,  וביצע  מו  יזם 

מו  מחקר את  שלילותעשניתח  פייזר  ח  ו  יסון 

, זאת לצד  ]34[  בנגיף   סיכון להידבקבצמצום ה

 מחקרים דומים נוספים שבוצעו בישראל.

התפתחות וריאנטים שונים  

 הקורוננגיף של 

כמהקורונה רבנגי  ו,  עובר  פים  אחרים,  ים 

שלו,   בגנום  מוטציות  הזמן  עם  וצובר  אבולוציה 

וריא שיוצרו שנטיםת  שונות  "גרסאות"  כלומר  ל  , 

י  הנגיף מגדירות  מוטציות  סט  אחת  יחודי,  שלכל 

מ  עתבי"ט  יןמע באצבע"  של   רוב שלה.  המכריע 

היווצרות   תשפיע  כיצד  לחזות  ניתן  לא  המקרים 

ודאות הו -אי  רחבמוימת על הנגיף,  ציה מסומוט

גדול הוא  זה  שאינן  באירוע  מוטציות  ישנן   .

הנג  משפיעות על  ויוצרות  כלל  שאינם    זניםיף 

מנג ישנם  מדאיגים.  מוטציות השבהם    זניםד, 

באזור בגנוחשיבלי  עב  ים מופיעות  ם ות 

הנגיף הנ תכונות  על  להשפיע  ועלולות  . גיפי, 

עלו  זניםל מדא אלו  השפעות  להיות  יגות  לות 

אם   מהם  למשל    גלהתילמדי,  כמה  או  שאחד 

החיסונים  בפני  לתמותה    גורמים   או  עמידים 

בהרבהתחלואלאו   משמעותית   זנים מה  ה 

  המוכרים.

  ללאוקב  הידע ע ו  עמרכז המיד  אלו,   עקב חששות 

ם השונים, מאפייניהם  הזניר התפתחות  אח  לאות

תפוצ  העולם  הגנטיים,  ברחבי  והתפשטותם  תם 

מחקא ו  ]44[ הבוחניחר  אתרים  על   ם    השפעתם 

יעי  ,לימיםמח העל  מולםלות    ]54[  חיסונים 

קלינית  והשפע מבחינה  המחלה  מהלך  על  תם 

אלימות(   ומידת  מספק המרכז    .]64[)מידבקות 

מזהה   הוא  כאשר    זן ביכון  לס  פוטנציאל התרעה 

שפעה שלילית שלו על מהלך  לה  רותאפשו  מסוים

כן,.  ]74[ה  פהמג בתכנון המרכז    כמו  מסייע 

הריצוף מאמצי  עם  בארץ  ותכלול  בשיתוף   ,

אלון,   המ מפקדת  בניתוח  צאים  מומסייע 

עם המתקב צמודה  עבודה  תוך  לים, 

המרכזית,   עם  המעבדה    מומחיםוהתייעצות 

בישרא  מהאקדמיה  ובעבכירים  ארגון  ולםל   ,

הבריאות    הבריאות משרד  ונציגי  העולמי 

 .והביטחון

  

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n201-vaccination-scenarios
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n222-pfizer-vaccine
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n216-coronavirus-variants
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n226-variants
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-n212-uk-health-system-collapse

