
 2020 רבמצד 21 ןוכדע - הנורוקה סוריו ינוסיחל רשקהב יתקלד יעמ תולחמל גוחה תעדוה 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ןוכדיעה טוריפ
 
 :יכ עודי הז רשקהב .הנרדומו רזייפ תורבח לש לארשיל םינושאר RNA ינוסיח םיעיגמ ולא םימיב
 

  תויגולויב תופורת וא/ו ןוסיח יאכדמב םילפוטמ םילוח הז ללכבו ,יללכ ןפואב סיטילוקו ןהורקב םילוח
 םיאצוי  .וקבדנו הדימב רתוי השק הלחמל וא הנורוק ףיגנב תוקבדהל רבגומ ןוכיסב םיאצמנ םניא
 ולא – םידיאורטסב םילפוטמה םילוח וא הטילשב הניאש הליעפ יעמ תלחמ םע םילוח םניה ללכהמ
 .השק הנורוק תלחמב תוקלל הובג רתוי ןוכיס ילעבכ םירקחמ רפסמב ואצמנ

 
 תעדל יאדכש תודבועו םינוסיחה תונורתי

 םדא ינבב וקדבנ CureVac) םשב תפסונ הרבח לשו( הנרדומ תרבח לש RNA ינוסיח .1
 תרגסמב .)הנורוקה סוריול םידעוימ ויה אלש  RNA ינוסיח ולא( 2017 תנשב הנושארל
 לע וחווד אל הכ דע םינש 3 לש בקעמבו םישנא לש תואמ המכ כהס ונסוח ולא םירקחמ
  .RNA ןוסיחמ תושדח חווט תוכורא יאוול תועפות

 סנכיהל הלוכי הניא ,ףוגל תקרזומש RNA תלוקלומ ,םיליגר םינוסיחב ןובלח תולוקלומל המודב .2
 הנשמ הניא( םיאתה לש יטנגה ןעטמה תא תשבשמ הניאו תרשקנ הניא ןכלו ,םיאתה ןיערגל
 .ףוגב תוריהמב תקרפתמש הביצי אל הלוקלומ וניה RNA ,ךכמ הרתי .)DNA-ה תא

 30,000מ הלעמל וללכש הנרדומ תרבחו רזייפ תרבח לש RNA ינוסיחב ועצובש םירקחמב .3
 ,הנורוקב הקבדה תעינמב הבר תוליעי ילעב םינוסיחה ואצמנ ,םירקחמהמ דחא לכב םיקדבנ
  .השק הלחמ תעינמבו

 םינסחתמ ברקב םג ,תעפשה ןוסיח ןוגכ םירחא םינוסיח רחאל תורוקש תועפותל המודב .4
 רוזאב ימוקמ באכ ,םיקרפ יבאכ ,םוח וללכש יאוול תועפות ופצנ הנורוקל RNA ינוסיחב
 ןוסיחה תכרעמ תלעפהמ קלחכ םיבשחנו םידדוב םימי דע תועש וכשמנ ולא תועפות .הקרזהה
 ןוסיחה לש יוצר ןונגנממ קלח הניהש

 ןוכדיעה ירקיע
1. RNA   תוריהמב ףוגב קרפתמו ,יטנגה ןעטמה הנשמ וניא ,ןיערגל רשקנ וניא הנרדומו רזייפ ינוסיחב שמשמש 
 םילוח תואמ רפסמ וללכש ולא םירקחמב .2017-מ לחה תורחא תולחמב םילוח לש םירקחמב ונתינ RNA תועצמאב םינוסיח .2

   .בקעמ תונש שולש דע ךשמב חווט תוכורא יאוול תועפות ופצנ אל
  .תעפש ןוסיחל המודב ,הער תיללכ השגרה/םיקרפ יבאכ/םוח עיפוהל יושע יוריעה רחאל םימיב .3
 עקר םע םילוח ןסחל רתומ םאה יבגל תואירבה דרשמ תויחנה רחא בוקעל שי השק היגרלא לש דואמ םידדוב םירקמ בקע .4

 רבעב )סיסקליפנא עורא( השק היגרלא לש
 

 :סיטילוקו ןהורקב םילוח יבגל
 

 תוינומיאוטוא תולחמב םילוחב וקדבנ אלו סיטילוק/ןהורק ילוחב וקדבנ אל םינוסיחה .1
 הנורוק תלחמ תריציל יוכיס םוש ןיא רמולכ .תימוהיז הניחבמ קבדמ וניא ןכלו שלחומ יח סוריו ללוכ וניא ןוסיחה ,תאז םע .2

 תויגולויב תופורתב םילפוטמ וא ןוסיח יאכודמב
 וניה הז ןוכיס םלוא .תורחא תוינומיא תולחמ וא סיסבה תלחמ תרמחהו ןוסיחה תכרעמ תרבגהל ןוכיס םייק הרואכל .3

  .םירחואמהו םיידימה היכוביסו הנורוקה תלחמב ןומטה ןוכיסה תמועל ךומנ םיחמומה בור תעדלו ,הז בלשב דבלב יטרואת
 
 )יטרואיתה( ןוכיסה לע תיתועמשמ הלוע סיטילוק וא ןהורקב םילוח רובע ןוסיחב תלעותה יכ םירובס ונא ךכיפל
 עקר תולחמ ,רגובמ ליג( השק הנורוק תלחמל םיפסונ ןוכיס ימרוג םע סיטילוקו ןהורק ילוח רובע דחוימב ,ובש
 .תומסרפתמש יפכ תואירבה דרשמ תויחנהל דמציהל שי הרקמ לכבו ,)'וכו ,ףדוע לקשמ ,תופסונ



 ענמיהל התייה תואירבה דרשמ תצלמה ןכלו ,השק היגרלא לש םידדוב םירקמ ופצנ .5
 ימל היהי רתומ ןוסיחה ךא ,)רבעב סיסקליפנא עורא( השק היגרלאמ םילבוסש יממ תונסחתהמ
 רבצנש לככ תונתשמ ולא תויחנה םג .החגשהב ןוסיחה ןתמ ךות ,תולק תויגרלאמ םילבוסש
   תואירבה דרשמ תויחנה רחא בוקעל שי ןכלו םויל םוימ ןויסנ
 

  םינוסיחה תולבגמ
  .םהיבגל תואירבה דרשמ תויחנה רחא בוקעל שי .רקחמב וקדבנ אל םידליו ןוירהב םישנ .1
 ,תאז םע .תויגולויב וא ןוסיח תואכדמ תופורתב םילפוטמ םילוח וללכ אל RNA ןוסיח ירקחמ .2

 הקבדה תלוכי םהל ןיא ןכלו שלחומ יח סוריו םיליכמ םניא ולא םינוסיח ינשש רוכזל ךירצ
  ןוסיח יאכודמ רובע םג םיחוטב םניה וז הניחבמו תימוהיז

 עודי אלו ולא םירקחמב וקדבנ אל סיטילוק/ןהורק תולחמב םילוחו תוינומיא-וטוא תולחמב םילוח .3
 וא תיסיסבה הלחמה תרמחה ידכ דע ןוסיחה תכרעמ תוליעפ תא ריבגהל יושע ןוסיחה םאה
 וא רתויב ןטק וניה ךכל ןוכיסה םיחמומה בור תעדל ,תאז םע .תוינומיאוטוא תולחמ רוריע
 דבלב יטרואית

 יאוול תועפות יוליגל יוכיסה ,תאז םע .םישדוח רפסמ ןב וניה רקחמב םילוחה ירחא בקעמה .4
 םג שי  .רתויב ןטק וניה ,תועש/תוקד ךות תוריהמב תקרפתמש RNA תלוקלוממ תורחואמ
 םירחואמ םיכוביס םילוחהמ קלחב םנשי המצע הנורוק תלחמל יכ ררבתמ הנורחאלש רוכזל
 לש ףסונ ןורתי תויהל היושע ולא םיכוביס לש העינמו ,םישדוח/תועובש רחאל םיעיפומש
 .ןוסיחה

 
 ,ובש )יטרואיתה( ןוכיסה לע הלוע סיטילוק וא ןהורקב םילוח רובע ןוסיחב תלעותה יכ םירובס ונא ךכיפל
 עקר תולחמ ,רגובמ ליג( השק הנורוק תלחמל םיפסונ ןוכיס ימרוג םע סיטילוקו ןהורק ילוחב טרפב
 .תומסרפתמש יפכ תואירבה דרשמ תויחנהל דמציהל שי הרקמ לכבו ,)'וכו ,ףדוע לקשמ ,תופסונ
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