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 ונה הלאומי למערכה בקורמרכז המידע והידע 
  230מסמך מספר 

התחסנות הינה הפתרון המרכזי לצמצום הסיכון מפיתוח  

ארוכות טווח ברמת הפרט. ברמה מחלה קשה ותופעות 

הלאומית תתרום להפחתה משמעותית של היקף הנדבקים  

 המאושפזים והמתים
גל  . נוכח  יתחסנו כך יידבקו פחות אנשים עד להגעה לאיזון מחודש מול וריאנט דלתא  רבים יותרככל ש

על מנת   החיסון מומלץ חריםמומלץ לאוכלוסיות הסיכון להתחסן בהקדם. גם לא הצפוי, תחלואה ה

 תופעות ארוכות טווח של קורונהל לצמצם את הסיכוי

על   מצביעה  האחרונים  בשבועות  בתחלואה  מקדם   )עליית  איזוןהעדר  העלייה 

אשר מדגים יכולת מידבקות גבוהה מאוד. אם   למול וריאנט דלתא  (1מעל    R  ההדבקה

נרחב שיביא גם צפוי גל הדבקות  ה למדינות אחרות,  לא ינקט שום צעד, סביר שבדומ

ותמותהחולי,  ל מופחתאך    אשפוזים  מהנדבקים(  באופן  לגלי  )באחוזים  ביחס 

 נרחבת.ה התחסנות ה, בשל התחלואה הקודמים

זה  המועדפת    גישה הבראייתנו   מצב  עם  תוך   היאלהתמודדות  מהיר,  חיסון  מבצע 

גדיל את המוגנות במדינה ויקטין את  מבצע שכזה י  –  האטת קצב התפשטות הוריאנט

את   וישפר  טווח,  ארוכות  תופעות  יפחית  הקרוב,  בגל  והמאושפזים  הנדבקים  מספר 

 , עמדתה של ישראל למקרה של הגעת וריאנט נוסף. לשם הצלחת מימושו, יידרשו צעדים

התקהלויות ומניעת  הבידוד,  בהתוויות  שינוי  מסיכות,  עטיית  קצב    כגון  את  שיאטו 

 ות אולם יאפשרו המשך שגרה יחסית.ההתפשט

 החיסון חשוב בשני מישורים: 

עם התפרצותו של וריאנט דלתא, תחת תמונת המצב שנוצרה    –במישור האישי   .א

נמוכה   תחלואה  של  מהמצב  )בשונה  להדבק  ואחד  אחד  כל  של  הסבירות  עולה 

דלתא(. וריאנט  התפרצות  טרם  בעולם  בתחלואה  וירידה  הסיכון    בישראל 

ה  לחלות,  מתופעות  בנגיף,  להדבק  לסיכון  ביחס  מאוד  קטן  החיסון  של  לוואי 

( אשר החלו  12-16ולפתח נזקים ארוכי טווח. הדבר נכון גם לאוכלוסיית הנערים )

גם לאוכלוסיות בוגרות יותר, ובטח שלאלו  ביתר שאת  את החיסון בעת האחרונה,  
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הסיכון. ההת   באוכלוסיית  מחוסנות,  הלא  הסיכון  אוכלוסיות  תמנע  עבור  חסנות 

 ברוב מכריע של המקרים הדרדרות למצב קשה ומוות. 

נדבקים בדרך   –במישור הלאומי   .ב יתחסנו, כך צפויים פחות  ככל שיותר אנשים 

תסמינים   יחוו  אנשים  פחות  וכך  דלתא;  וריאנט  מול  מחודש  איזון  להשגת 

  עלולה התפשטות בלתי מבוקרת  .  ידרדרו למחלה קשה ותמותהפחות  ממושכים ו

, מגלמת בתוכה סיכון מתופעות ארוכות טווח בקרב לייצר עומס על בתי החולים

תמותה   ותגרור  ברורה(,  איננה  עדיין  וחומרתן  )שכיחותן  בציבור  רבים  נדבקים 

אלפים בודדים  בתרחישים מסוימים  בין מאות רבות ואולי אף  בסדר גודל שמוערך  

רו למצב קשה, אשפוז ותמותה יהיו מקרב הלא מחוסנים,  )מרבית החולים שידרד

 ומבין אוכלוסיית מדוכאי החיסון והמחוסנים המבוגרים(. 

ה  בכניסת  במקביל,  מחו"ל  שליטה  נוספת  זה  תחלואה  בשלב  עיקר ברלוונטית 

כמו כן   כניסתם של ווריאנטים מדאיגים נוספים, והאטת התפשטותם כאן.  דחיית/מניעת ל

 .צמצום היקפי התחלואה בישראל, אך לא תוביל לבדה לדעיכת ההתפרצות היא תתרום ל
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 פירוט

ביכולתם  א  וה(  VOC – variant of concern)שונים    ייחודם של וריאנטים מדאיגים  .1

ב חוזרת  הדבקה  יותר,  גבוה  בקצב  הדבקות  מהלייצר  מחוסנים  וה  מחלימיםחלק 

    לימה יותר.  מחלה א או גרימת (, ובוריאנט )כתלות בסוג החיסון

וריאנטים מדאיגים שונים אשר בזה אחר  עוקב העולם אחר    2020מאז ספטמבר   .2

ביניהם וריאנט אלפא )בריטניה( שהיה מהיר   –  מחודשיםזה גורמים לגלי תחלואה  

אשר גרם לגלי תחלואה   )דרום אפריקה(א  טביותר בהתפשטותו מכל קודמיו, וריאנט  

בדרום    נט גמא )ברזיל( אשר גרם לגלי תחלואהנרחבים ברחבי אפריקה ואסיה, ווריא

 אמריקה.

)הודו( .3 דלתא  מכיוון  הוא    וריאנט  כה,  עד  שזוהה  ביותר  המדאיג  הוריאנט 

  וכן  מהזן המקורי(  2.5  -מהבריטי, ופי כ  1.5)פי    בעל יכולת הדבקה משופרתשהוא  

וז  דיווחים ראשוניים מבריטניה מעידים על כך שהסבירות לאשפביחס ללא מחוסנים,  

   .[133,] ביחס לוריאנטים קודמים 2וריאנט זה גבוהה בערך פי עקבות הדבקה בב

ש .4 הציגו  כה  עד  שנעשו  ראשוניים  לחיסון  המועילות  מחקרים  מניעת  ביחס 

ותמותה   קשה  דלתא  למולנשמרת  תחלואה  סקוטלנד(  וריאנט  . [13]  )אנגליה, 

  זאת גם במחוסני ם, בכלל  של מחוסניגם  יכולת הדבקה משופרת    לוריאנט  עם זאת,

מ    -פייזר   ירדה  הדבקה  במניעת  החיסון  מחקרים    80%ל    90%מועילות  פי  )על 

כלומר, על כל מחוסן    -(  65%לכ  ירידה  ומחקר ראשוני בישראל מציג אף  ,  מבריטניה

מ שני  המוכרים  אחריםהוריאנטים  השנדבק  יותריידבקו  או  מוריאנט    ים  מחוסנים 

מחוסנ כן,  על  יתר  אחת  דלתא.  מנה  )כו  כמעטי  מוגנים   מועילות(  30%-אינם 

זה בוריאנט  הגנה    מהידבקות  להשגת  המנות  שתי  בקבלת  הרבה  החשיבות  ומכאן 

 . [1]מלאה 



  
  
 

4 
 

אסיה, אירופה, בריטניה,  פך לנפוץ ביותר בישראל,  ו בשל תכונותיו אלו הוא ה .5

נוספות. ומדינות  התפשטותו    ארה"ב  מידת  תתי בשל  ממנו  להתפתח  כבר   החלו 

)ו נוספים  נוספים  לצידם  ו(  AY.2ו    AY.1ריאנטים  שוריאנטים  או  סביר  קיימים 

   .מתפתחים

בשל תכונותיו של  . מואצת ההתפשטות עוד יותרשגרה,  ל  ישראללאור חזרת המשק ב  .6

שב נראה  דלתא,  זו  וריאנט  שנדבקו  התפרצות  מהמחוסנים  שחלק  הסבירות  עלתה 

אנשים   גם  ידביקו  מוכרת  )תופעה  לונוספים  אלפאביחס  שכיחותה  ריאנט  אולם   ,

ופיתחו .  עלתה( במידה  ויבדקו  מסכה,  עטיית  על  יקפידו  שמחוסנים  מומלץ  כן,  על 

 תסמינים או שהו בקרבת חולה, וימנעו ממגע עם חולים. 

נוספות, מעקב  המ .7 אחר התחלואה והתפרצויות בישראל ובמדינות מחוסנות 

ארה" היה  כגון  נראה  ובריטניה,  לפני  ב  שבועותעד  מיעוט כי    מספר  אף  על 

חברתי  מגבלות הוריאנטים    ריחוק  למול  ירידה  במגמת  הייתה  התחלואה 

 .  (וריאנט אלפא  -הקיימים )בישראל 

 

פשטות  הת
 דלתא בישראל

פשטות  הת
 דלתא בבריטניה 
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האחרונים   .8 הופרבשבועות  זה  איזון  כי  שכיחותו  בשל    מסתמן  של  עליית 

מד  במספר  בישראל,  בבריטניה,  דלתא  בארה"בוריאנט  אלו   ינות  )בעיקר 

פחות מ  שמחוסנות  ונבאדהיכגון  מיזורי  באירופה (סיסיפי,  נוספות  ובמדינות   ,  .

שיעור   מהו  ידוע  לא  זה,  של  בשלב  בשילוב  מחוסנים    -  המוגניםהתוספת 

וריאנט דלתא: האם    תהנדרש   -  מחלימים   200-)כ  2%כדי לשוב לאיזון למול 

איש( יותר  אלף(  900-)כ  10%,  אלף(   450-)כ  5%,  אלף  שונים  .  או  מודלים  פי  על 

ש מאוד   750עד    500-מסתמן  משמעותית  להפחתה  יגרמו  נוספים  מחוסנים  אלף 

 :  בתחלואה הקשה ובתמותה

שהוצג   .א במודל  ובצט"םקבינט  בכך,  ש  1המומחים  כפי  עולה  נרחבת  התחסנות 

  .את שיאי העומס במחלקות האשפוזמשמעותית שהוצגה לעיל תוריד 

של . ב תמותה  נצפתה  מכ   בבריטניה,  כה  מאומתים    500-אחד  גל  עד  במסגרת 

דלתא  קשה  2וריאנט  תחלואה  על  המשפיע  אחת(  מנה  )לפחות  החיסון  אחוז   .

של   גודל  )סדר  שבישראל  לזה  דומה  מכאן    85%שם  היעד(.  מאוכלוסיות 

בהנחת  )גסה מאוד( סדר גודל התמותה האפשרי בישראל  ראשונית  שבהערכה  

 . אף אלפים בודדיםייתכן ועומד על מאות מאות אלפי אנשים,  הידבקות של 

היקף המתחסנים ואם    תיעצר בדרך כלשהי  אם התפשטותו של הוריאנט לא  .9

יידבקו בנגיףהרי ש ,  יהיה נמוך עד לחזרה    ישנו תרחיש שמאות אלפי אנשים 

   .איזון ברמת המדינהל

הג .10 המועילות,  נתוני  לאור  מבחינת אמנם,  אחרת  להיראות  צפוי  הנוכחי  ל 

ותמותה קשה  קלה הנדבקים    -  תחלואה  מחלה  לרוב  יחוו    . המחוסנים 

)באחוז גבוה יותר    הלא מחוסנים יחוו את המחלה באופן קשהלעומתם,  חלק מ

.  )בדגש על בני הגיל השלישי הלא מחוסנים( ואף ידרדרו למוות    מוריאנטים קודמים(

 
 הוצג על ידי פרופ' ניר גביש מהטכניון  1
בחישוב של מספר המתים ביחס למספר המאומתים בהיסט של עשרה ימים בתקופה של אמצע מאי ועד היום.   2

 אנשים.  550מאומתים נפטרו כ  300,000מתוך כ 
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כולל  מהחולים,  חלק  מתסמינים    תסמיניים-אהקלים/  בנוסף,  לסבול  עלולים 

 . )להלן(  ארוכי טווח

מתמשכים,   .11 ותסמינים  נזקים  אודות  דיווחים  ועלו  שבו  הקורונה,  מגפת  החלה  מאז 

)עד   ואף חודשים לאחר המחלה הראשונית, בקרב חלק מהמחלימים    10%שבועות 

בלבד,   קלה  ממחלה  שסבלו  אלו  בקרב  לרבות  מובילים(,  ממחקרים  וגם  כעולה 

מוערך שהחיסון כנגד קורונה יפחית  .  LONG COVIDבילדים. תופעה זו מכונה בשם  

   [12-4מאוד את נטל הסיבוכים המאוחרים של מחלה זו ]

כי   .12 לוואי שדווחו בגילאים הצעירים הותופעות    החיסון בטוח מאוד לשימושיוזכר, 

ות פחותה  בעלות משמעכ)המרכז האמריקאי לבקרת מחלות(    CDC-הוערכו על ידי ה

. זאת בפרט, ביחס לסיכון הקיים מהידבקות בקורונה, בפרט בעת התפרצות תחלואה

בהיקף   לעלייה  והמביא  יותר  המדבק  דלתא  וריאנט  בשכיחות  העלייה  רקע  על 

בצעירים לרבות  מחוסנים,  בבלתי  ה    .[2]  האשפוזים  ממליץ  לנערים,   CDCבאשר 

מגיל   החל  נוער  בני  הארג12לחסן  שמומחי  לאחר  התועלת  ,  הזו  בעת  כי  קבעו  ון 

 בחיסון עולה באופן משמעותי על הסיכון. 

)כמו שפעת    בישראל  המחלה תהפוך לאנדמיתסביר כי  בראייה ארוכת טווח,   .13

, השאלה היא באיזה מחיר אישי וציבורי. ככל שיותר ונגיפים נשימתיים אחרים(

י ידבקותאנשים  אנשים  פחות  קשה  ,חסנו,  מחלה  יפתחו  יהיה   ניתן  ,כך.  או 

)כגון סינגפור  בעוד מדינות אחרות    ., כלכלה, תעסוקה ותיירותחינוך של    הלשמר שגר

לשלב   לעבור  בשביל  חיסון  מבצעי  מתכננות  הנגיף" ואוסטרליה(  לצד  "חיים  ,  של 

שתאפשר   חסינות  של  למצב  יותר  קרובה  התחסנות  זאת,  ישראל  של  נוסף  ומאמץ 

בדרך להשגת    וחולים  נדבקיםפחות  יוכל להוביל ל )אחרי מבצע ההתחסנות הקודם(

  .האיזון המחודש



  
  
 

7 
 

 סימוכין 

1. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.22.21257658v1 

2. https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-06/05-COVID-

Wallace-508.pdf 

3. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01358-1/fulltext 

4. https://www.gov.il/BlobFolder/reports/research-report-n156-persistent-

symptoms/he/research-report_research-report-n156-persistent-symptoms.pdf 

5. https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research-report-n184-

corona-long-term-effects 

6. https://www.nature.com/articles/s41586-021-03553-9 

 

7. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditi

onsanddiseases/bulletins/prevalenceofongoingsymptomsfollowingcoronaviruscovid1

9infectionintheuk/4june2021 

 

8. https://www.nature.com/articles/s41591-021-01433-3 

 

9. https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1098 

 

10. https://www.nature.com/articles/s41591-021-01283-z.pdf 

 

11. https://www.preprints.org/manuscript/202103.0271/v1 

 

12. https://evidence.nihr.ac.uk/themedreview/living-with-covid19-second-review/ 

 

13. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach

ment_data/file/997418/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_17.pdf 

 

 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.22.21257658v1
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-06/05-COVID-Wallace-508.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-06/05-COVID-Wallace-508.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01358-1/fulltext
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/research-report-n156-persistent-symptoms/he/research-report_research-report-n156-persistent-symptoms.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/research-report-n156-persistent-symptoms/he/research-report_research-report-n156-persistent-symptoms.pdf
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-n184-corona-long-term-effects
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03553-9
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/prevalenceofongoingsymptomsfollowingcoronaviruscovid19infectionintheuk/4june2021
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/prevalenceofongoingsymptomsfollowingcoronaviruscovid19infectionintheuk/4june2021
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/prevalenceofongoingsymptomsfollowingcoronaviruscovid19infectionintheuk/4june2021
https://www.nature.com/articles/s41591-021-01433-3
https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1098
https://www.nature.com/articles/s41591-021-01283-z.pdf
https://www.preprints.org/manuscript/202103.0271/v1

