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 י"ג באדר, התשפ"א
25/02/2021 

 263093221122: אסמכתא
 )במענה נא ציינו אסמכתא(

 
 לכבוד

 מנהלי בתי חולים
 מנהלים רפואיים קופות חולים

 מנהלי אגפי מעבדות בתי חולים
 םילומנהלי מעבדות קורונה בתי ח

 רופאים מנהלי יחידות למחלות זיהומיות ומניעת זיהומים 
 המעבדה המרכזית לנגיפים, שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות

 
 

 שלום רב,
 
 

 בדיקת מקרי תחלואה לאור וריאנטים חדשים לנגיף הקורונה    הנדון: 
 85472921מס'  27/1/2021מכתבה של ד"ר סיגל ליברנט טאוב מיום  :סימוכין 

 
האם תחלואה  זהותלחשוב הופעת וריאנטים שונים של נגיף הקורונה,  לאור

במחוסנים )המחזיקים תעודת מתחסן(, במחלימים או בחולים צעירים עם תחלואה 

קשה, נובעת מהדבקה בווריאנט שעלול להיות בעל משמעות רחבה לבריאות 

  הציבור ולמבצע החיסונים במדינה. 

בהמשך למכתב שבסימוכין, מאחר ונתגלו קשיים טכניים בשינוע, בהעברת מידע 

ובתיאום תהליך העברה באופן יעיל, אנו מסתייעים מתחילת השבוע במפקדת  רלוונטי

אלון של פיקוד העורף )פקע"ר( בביצוע התהליכים. כאמור, במקרים של תחלואת 

מחוסנים, מחלימים או תחלואה קשה בצעירים חשוב לשלוח דגימה לריצוף גנומי של 

 הנגיף.  

עבור לצוות מיוחד בפקע"ר שיבצע במידה שיזוהה ווריאנט בעל משמעות החקירה ת

חקירת עומק על כלל הקשרים )כולל בקהילה( וידגום באופן יזום מגעים של אותו 

 מאומת. 
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נציג הצוות יהיה בקשר, לפי הצורך, עם היחידה למניעת זיהומים לגבי החקירה 

שבוצעה ע"י בית החולים. זיהוי החולים מקרב המחוסנים והמחלימים נעשה במשרד 

 ות על פי דוח יומי. הבריא

במידה וקיים מקרה קליני יש לתאם את איסוף הדגימה עם ד"ר עפרה חבקין 

אלעד רזיאל או עם  Ofra.Havkin@lbm.health.gov.ilממשרד הבריאות 

 .  .Elad.razirel@gmail.comמפקע"ר

 : ממעבדת הקורונה להלן פירוט לגבי אופן שליחת הדגימה

  ראה נספח(לכל דגימה יש לצרף טופס הפניה לריצוף גנומי(  

  ומנהל המעבדה על הטופס יש למלא פרטים של המומחה למחלות זיהומיות

 ישלחו תוצאות הריצוף עם סיום התהליך הםאליהשולחת ו

  הדגימה תהיה משויכת למספר ברקוד שיופיע על המבחנה והטופס 

 גימות דגימות מקור יש לשמור בקירור ואילו דRNA   לאחר הפקה יש לשמור

 (- 080בהקפאה עמוקה )

  עם ערך יתקבלו דגימותCt 30 ערך גבוה יותר לא ניתן לריצוף( ומטה( 

  דגימה מקורית אחרי אינאקטיבציה )פרט למקרים מיוחדים(, נפח הדגימה

 מיקרוליטר  30בנפח של מינימום  של דגימה RNAמ"ל, או  0.5-1מקורית 

 .מיקרוליטר( 50-100)רצוי 

 

 בברכה,

 
                                     ד"ר ורד עזרא                                                  פרייס-ד"ר שרון אלרעי   

 ראש חטיבת הרפואה                                        שירותי בריאות הציבורראש 
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 :העתקים
 מנכ"ל משרד הבריאות   -פרופ' חזי לוי 

 ממונה לתכנית קורונה, משל"ט קורונה  -   אש נחמן' פרופ
 ראש שירותי בריאות הציבור  -ד"ר שרון אלרעי פרייס 

 ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים  - דגן דודו ר"ד
 אחות ראשית ארצית וראשת מינהל הסיעוד  -ד"ר שושי גולדברג 

 בכיר איכות ובטיחות, אבטחת איכות  סמנכ"ל  -פרופ' ירון ניב 
  ראש אגף רפואה כללית  -ד"ר סיגל ליברנט טאוב 

 ראש אגף רפואה קהילתית  -ד"ר הדר אלעד 
 מנהל מכלולי רפואה, מטה קורונה  –פרופ' בשארה בשאראת 

  רופאת מחוז מרכז - ד"ר עפרה חבקין
 ראש אגף רפואה חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים  -ד"ר רמי שגיא 

 מנהלת המחלקה למעבדות, שירותי בריאות הציבור -רותי ישי ד"ר 
 מנהלת המעבדה המרכזית לנגיפים, שרותי בריאות הציבור - פרופ' אלה מנדלסון

 יבורסגנית מנהלת המחלקה למעבדות, שרותי בריאות הצ - טיימן ירדןד"ר נועה 
 יועצת בכירה למעבדות קורונה, שרותי בריאות הציבור - ד"ר דינה נוף

 המחלקה למעבדות, שרותי בריאות הציבור - ד"ר חיים חכם
 וצהבת, המעבדה המרכזית  HIV-מנהלת מרכז ארצי לנגיפי - ד"ר ארנה מור

 לנגיפים, שרותי בריאות הציבור  
 שרותי בריאות הציבור -ליאת שירן  'גב

 פקע"ר - יעקב מנדלוביץסא"ל 
 מכלול - יותם ארונוביץר מ

 מרכז המידע והידע -מר שמואל אוחיון 
 שירותי בריאות כללית  ,מנכ"ל -פרופ' אהוד דוידסון 

 כללית בריאות שירותי ,החולים בתי חטיבת וראש ל"סמנכ -ד"ר אורלי וויינשטיין 
, שירותי בריאות ראש אגף רפואה, חטיבת בתי החולים -רוגובסקי ד"ר אבינעם פי

 כללית
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 משרד הבריאות
 03-5302457, פקס 03-5302388טל'  המעבדה המרכזית לנגיפים

 

 
 

 
 
 

 

 דגימהפרטי ה
 אינאקטיבציה   גרוןמשטח אף ו:   כן   לא    
 
 RNA 

 
 _________ :תאריך תוצאה  ___________ אריך לקיחת הדגימהת
 

 _________________ :מזהה לדגימה במעבדה השולחת מס'
 
 

 

 

 מס' מרכזי המעבדה
 לנגיפים

 פרטי החולה
 

 _______           _____________    ____   __שם _________
 פרטי                                              משפחה                

 _     _______תאריך לידה _______   מס' ת.ז ________________ 

 __________________________ עיר מגורים   _______________ מין

 

 

 מין: ז / נארץ לידה ___________________  

 

 מס' פנימי מדורי

 התקבל בתאריך

 בלבד פנימי לשימוש

 שליחהיבת ס
 ממדינה  __________ל בתאריך "חזרה מחו____________ 

  חיסון שני תאריך ימים מחיסון שני.  7ר למעלה מ מחלה לאח_______________ 

  הדבקה ראשונה תאריך חודשים.  3לאחר יותר מ  תחלואה חוזרת_______________ 

  50קשה מתחת לגיל  החול 

  אשה בהריון/ יולדת 

  התפרצות 

  תחלואה ממושכת חריגה 

   בריאותבמשרד ה ______________דרישה ספציפית מאת הגורם 

 

 מעבדה שולחתפרטי 
 __________________ :המעבדהשם 

 
 _________________:איש קשרשם 

 
 _______________ :איש קשרטלפון 

 
 _______________________ל "דוא

 
 
 

 

 

 :הבדיקה הראשונית במעבדתכםתוצאות 
 
 

E gene Ct RDRP gene Ct N gene Ct S gene Ct ORF1 gene Ct 

     

 

 :במידת הצורך/ פרטים נוספים נוסףסבר ה
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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