
תיטעו קחרמ  תרימשל  תויחנהה  םיאקירמאו : םייטירב  םירקוח 
תויחנהה ןכדעל  שיו  םיינכדע  אל  םירקחמ  לע  םיססובמ  תוכיסמ 
םיינכדעה םירקחמל  םאתהב   (BMJ, N12)
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דמ - יא תכרעמ  תאמ 

םסרפתהש ב שדח  רמאמ  -BMJ , לארשי ללוכ  םלועב , תונידמה  תיברמב  םויכ  תולבוקמה  תויחנהה  לע  תרוקיב  חתומ 
הנורוקה סוריוב  הקבדהמ  תוענמיהל  רשאב  .

םייטנוולרו םיינכדע  םירקחמ  לע  תוססובמ  ןניאו  ידימ  תופרוגו  תויללכ  תויחנהה  םירבחמה  .ע"פ 

םוקימ תוברל  הקבדהל , ןוכיסה  לע  םיעיפשמש  םיבושח  םייתביבס  םימרוגל  תויחנהה  תא  םיאתהל  םיצילממ  םירבחמה 
ןיב היצקארטניאה  גוסו ה  דחיב  םיאצמנ  םישנא  וב  ןמזה  ךשמ  תופיפצה , תדימ  רורוואה , תמר  ץוחב , ) וא  םינפב  )
דכו הליכא  תוקעצ , הריש , רוביד ,  ) דחיב םיהושה  ').

הרישו רוביד  לש  היצקארטניא  שי  םא  םג  ךומנ ,  םיררוואמו -   םיחוורמ  םיחותפ  תומוקמב  הקבדהל  ןוכיסה  לשמל  ךכ 
םיחוורמ םע  חותפ  קראפב  העפוהב  תופתתשה  וא  הכיסמ , אלל  לשמל  בוחרב  הכילה  ןכלו , .תוכסמ  אלל  םיאצמנו 

הובג הקבדה  ןוכיסב  הכורכ  הניא  םיפתתשמה  ןיב  םיקיפסמ  .

תוקבדיהל ןוכיסה  תוליפת  - ) תונגפה , תועפוה ,  ) חותפה ריוואב  תושרחתמה  תופופצ  תויולהקתהב  םג  םירקוחה , תנעטל 
םא םג  הובג , הקבדהל  ןוכיסה  םיררוואמ  אלו  םיפופצ  םירוגס , תומוקמב  ךא  .תוכיסמ   םיטועו  הדימב  תיסחי , ךומנ 
דכו הליכא  הריש  רוביד , תללוכ  היצקארטניאהו  הדימב  רתוי  הובג  ןוכיסהו  הכסמ , םיטוע  םיחכונה  ' .

בר אוה  םיחכונה  םהב  םיהוש  וב  ןמזה  ךשמש  ךא  םיפופצ  םניאש  םירוגס  תומוקמב  תואצמיה  םג  םירקוחה , יפל  ןכ , ומכ 
ןוכיסה תוכיסמ -  םיטוע  םיחכונה  םא  םג   - הריש / תוקעצ / םר לוקב  רוביד  לש  היצקארטניא  שיו  הדובעב , ) לשמל  )
הובג תוקבדיהל  .

לש םיריצה  רשאכ  םיעבצב , היצאוטיס  לכל  ןוכיסה  תומר  תוגצומ  הבש  תילאוזיו  ןוכיס  תלבט  רמאמב  םיגיצמ  םירבחמה 
תוכיסמ ילב  / םע תוליעפה  ךשמו  גוסו  םיררוואמ ,) / םיחותפ / םירוגס תומוקמב   ) תופיפצה תמר  םה  הלבטה   :
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םה םרמאמ  תא  םירבחמה  םימכסמ  םתיאש  םייזכרמה  םירסמה   :

ןכדועמ אל  ירקחמ  עדימ  לע  םיססובמ  חוטב  יזיפ  קחרמ  תרימשל  תויחכונה  תונקתהו  תויחנהה 

ףיגנש ה ךכ  לע  תזמרמה  ריווא  תמירז  תוברל  בר , םימרוג  רפסממ  תעפשומ  יתפיט  ןפואב  ףיגנה  תצפה  -SARS-
CoV-2 לועיש וא  תוקעצ  ומכ  תויוליעפ  תועצמאב  רטמ  רתוי מ-2  לודג  קחרמל  רזפתהל  לולע  .

תופיפצ רורוויא , תוברל  ןוכיסה , לע  םיעיפשמה  םימרוגה  לולכמ  תא  ףקשל  תוכירצ  קחרמ  תרימשל  תונקתה 
הפישחה ןמז  ךשמו  .
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רינ ב דרע  י  '' רקחמה ע תגצהו  חווידל  -N-12

ןכא רוביצהש  ידכב  .ןמז   ךרואל  ונתא  ראשיהל  תדמוע  םשור , השוע  ךכ  הנורוקה , יכ  בושח  רמאמ  הז  תכרעמה  : תרעה 
יעדמ יתדבוע  עדימ  לע  ןבומכ  תוססובמ  ןהשכו   תוינויגהו , תורורב  תוטושפ  תויהל  תובייח  תויחנהה  תויחנהה , לעפי ע"פ 
רשפאה לככ  .
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