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  + 4.11.2021 –הוועדה המייעצת לחיסוני קורונה  צט"מ +  – 36 דיוןהנדון: 

 רים בשם אומרם()כולל דב 202110.11.–הוועדה המייעצת לחיסוני קורונה  צט"מ +  – 73 דיון

 

 בחיסון של חברת פייזר 11-5בנושא חיסון ילדים בגילאי  וההמלצות ניםתמצית הדיו

חברי הועדות מודעים לחשיבות הגבוהה ולעניין הציבורי הרב בהמלצה שתתגבש. דיוני הועדות מתקיימים  .1

י או ניסיון בלב פתוח ובנפש חפצה. ההחלטה היא מקצועית ומבוססת על נימוקים שיש להם בסיס מדע

אפידמיות )חינוך, תרבות, ניהול אוכלוסייה כולל תווים ירוקים -מצטבר. הועדות לא דנות בסוגיות מטא

 וכד'(, שכן אין לחברי הועדות יתרון על גופים אחרים ויש כאלו שזו מומחיותם וגם אחריותם. 

 לה עיקריו:נים הוצג בפני הועדות מידע ונתונים מהגורמים שיפורטו מטה ואדיוה במהלך .2

 מצורפת מצגת.  – 5-11נתוני הניסוי שנערך על ידי חברת פייזר לגילאי  .2.1

נתונים על תחלואה בילדים והמלצות משרד הבריאות, שהוצגו על ידי שירותי בריאות הציבור במשרד  .2.2

 מצורפת מצגת.  –הבריאות 

 –ילדים שניידר בילדים שהוצגו על ידי מרפאת מחלימים בבית החולים ל Long COVIDנתונים על  .2.3

 מצורפת מצגת.

מצורפת  –נתונים שהוצגו על ידי איגוד רופאי הילדים והחוג למחלות זיהומיות בילדים והמלצותיהם  .2.4

 מצגת.

 כל המידע הנ"ל הועבר והוצג לוועדות ובפני  הציבור ומפורסם באתר משרד הבריאות בקישור:  .2.5

https://www.gov.il/he/departments/news/03112021-04. 

טרם התפרצות  5-11מה הייתה ההשפעה של עיתוי החיסון אילו ניתן לגילאי  הבוחן תיאורטי מודל הוצג .2.6

מצורפת מצגת )פרופ' גביש, הטכניון(. המודל עסק בהשפעת חיסון הילדים על  –הגל הרביעי, גל הדלתא 

על התוצאים  תחלואה ותמותה בכלל האוכלוסייה, ובאופטימיזציה של מועד החיסון מבחינת השפעתה

 הללו.
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  – בטיחות החיסון .3

לדעת רוב חברי הועדות מהנתונים שהוצגו )חברת פייזר, בריאות הציבור, איגוד רופאי הילדים( החיסון  .3.1

של חב' פייזר הינו בעל פרופיל בטיחות טוב: מרבית תופעות הלוואי של החיסון הנן קלות וחולפות תוך 

שלדעתם לחיסון שיעור ריאקטוגניות גדול יחסית לחיסונים  פרק זמן קצר. מיעוט חברי הוועדות ציין

אחרים )חום, כאבי שרירים, חולשה כללית, תופעות באתר ההזרקה וכדומה(, ולאור היקף הילדים 

 שעתידים להתחסן יש סבירות להיקף משמעותי של תופעות לוואי בעקבות החיסון.

דווח על אירועי מיוקרדיטיס בסמיכות לחיסון  במעקב תופעות הלוואי של חברת פייזר לא -מיוקרדיטיס  .3.2

, אם כי סביר כי מספר הנחקרים היה קטן מידי לצורך הערכת תופעה נדירה כזו. 5-11ילדים בני 

תהיה דומה או פחותה  12-15ההערכה הינה כי שכיחות הופעת מיוקרדיטיס שנצפתה במחוסנים בגילאי 

, וגם בשל המינון המופחת. לעניין זה 16 -הגיל החל מ , גם בשל הרושם לירידה בשיעור עם5-11בגילאי 

ממקרי המיוקרדיטיס בעקבות החיסון הנם בעלי מופע קליני קל וחולף ונדירים  95%חשוב לציין כי 

 המקרים של מיוקרדיטיס קשה בסמיכות לחיסון. 

מאוד שכיחות  דימומים ושינויים במחזור הם תופעות –דימומים ושינויים במחזור החודשי בקרב נערות  .3.3

בקרב נשים בגיל הפיריון, ותוארו גם בסמיכות לחיסונים אחרים. רופאי הנשים מעריכים כי ישנה עליה 

זמנית קצרה בתלונות של נשים על דימומים ושינויים במחזור בסמיכות לקבלת החיסון אולם הנושא לא 

 ורונה פוגעים בפיריון.  הוכח מדעית על ידי מחקרים סדורים. שורת מחקרים שוללת כי חיסוני הק

במניעת מחלה בילדים בגילאים  91%נתוני הניסוי של חברת פייזר מצביעים על יעילות של  – יעילות החיסון .4

 שנים במחקר קליני מבוקר.  5-11

5. Long COVID  אין די מחקרים המבססים את שכיחות התופעה. נראה כי מדובר בתופעה  –בעקבות מחלה

מכלל הנדבקים( אשר עלולה לגרום לפגיעה בבריאותם  1% -ההערכות הן לפחות כבשיעורים לא מבוטלים )

 ובאיכות חייהם של הילדים. 

 פירוט נתוני ההצבעות בסוף הסיכום(: וחברי הועדות התבקשו להתייחס לשאלות הבאות )רא .6

פייזר האם על סמך הנתונים שהוצגו על היעילות והבטיחות נכון להמליץ על אישור החיסון של חברת  .6.1

 ?5-11לגילאי 

 ?5-11חיסון ילדים בגילאי  לאפשראו  להמליץהאם  .6.2

 ?5-11בגילאי  מחלימיםהאם להמליץ על חיסון ילדים  .6.3

 לניצני הגל הבא? 5-11האם לדחות את התחלת מתן החיסונים בגילאי  .6.4
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  -להלן עיקרי הנימוקים שציינו חברי הועדות  .7

  –גו מספר נימוקים התומכים באישור ובמתן החיסון בעת הנוכחית הצי .7.1

המטרה העיקרית בחיסון הילדים הינה הגנה על הילדים מפני הדבקה בנגיף והסיכונים של  .7.1.1

החל מתסמינים קלים וכלה בתחלואה קשה ובאשפוזים, מפני תופעות הלוואי שלה ומפני  –המחלה 

  .MISC (Multisystem inflammatory syndrome in children) -ו Long COVID -תופעת ה

ההתמודדות עם בידודים, ריחוק חברתי, סגירת מערכת החינוך פוגעת בשגרת החיים וברווחתם  .7.1.2

של הילדים ובני משפחותיהם והיא טומנת בחובה נזק פסיכוסוציאלי משמעותי לילדים ובני נוער. 

שמירה על שגרת חיים ומסגרת חינוכית, במיוחד לאור הפערים הלימודיים שנוצרו בעקבות סגירת 

 ת החינוך בשנתיים האחרונות, יש לה ערך גבוה לבריאותם הנפשית והפיזית של הילדים. מערכ

הילדים בגילים הנדונים הינם כיום מנפגעי ונשאי המחלה העיקריים בהיותם אוכלוסיה גדולה  .7.1.3

 -שאיננה מחוסנת כלל. בתחלואה הנוכחית שיעורם של הילדים מקרב המאומתים היומי הינו כ

 בכל יום בממוצע. שהם כמה מאות 60%

יש מקום לכבד את זכותם של הורים שיבחרו לחסן את ילדיהם, ובהינתן חיסון זמין, יעיל ובטוח  .7.1.4

 לא ראוי מבחינה אתית שלא לאפשר להורה המעוניין בכך לחסן את ילדיו. 

הגל הרביעי )דלתא( נמצא בדעיכה. יחד עם זאת, על פי רוב ההערכות והניסיון ובמיוחד לאור  .7.1.5

ה הגבוהה במדינות רבות בעולם צפוי להופיע גל תחלואה חדש אשר יביא עמו וריאנטים התחלוא

חדשים. קיים סיכון רב כי גל התחלואה הבא יפגע שוב באוכלוסיות עם כיסוי חיסוני נמוך 

והקבוצה העיקרית היא אוכלוסיית הילדים. הצורה היחידה לקטוע ולהתערב במאגר נגיפי זה הוא 

 ני הגעת הגלים הבאים של התחלואה.באמצעות חיסון לפ

                     אין מקום לדחיית מבצע החיסונים להופעת גל תחלואה נוסף בשל הסיבות הבאות:  .7.1.6

)א( הלוגיסטיקה הכרוכה בתחילת מבצע החיסונים, שתוביל לעיכוב בהתחסנות הילדים ותדרוש 

הראשונה. )ב( לא ברורה מידת קבלת שתי מנות שהשפעתן תתחיל רק כחודש אחרי קבלת המנה 

ההיענות של הציבור באותה העת. )ג( התזמון של חיסון במצב זה מחייב מוכנות גבוהה והחלטה 

וודאות. )ד( גם אם תחול דעיכה -מהירה עם הצטברות האינדיקטורים, וקשור לרמה גבוהה של אי

חית עשויה להיות ברמת החיסוניות למניעת הדבקה עד לגל התחלואה הבא, לחיסון בעת הנוכ

, ובכל אופן יהיה ניתן להעלות MISC -ו Long COVIDהשפעה חיובית על שכיחות התופעות של 

את רמת החיסוניות באמצעות מנת דחף אחת שתפעל בתוך זמן קצר, וזאת להבדיל מתהליך 

ממושך של למעלה מחודש למתן מנות חיסון ראשונות. )ה( כניסה של וריאנט חדש עלולה לשנות 

 ת הכללים המוכרים )אלימות, יכולת הפצה מהירה(.א

מספר  בחלוף , אולםLong COVID -ו MISCהופעת החיסון מונע את  הוכח כילא  אמנם .7.1.6.1.1

 מחוסןשל ילד  תיאור ,12-15 טווח גילאי בין ורבים 16 גיל מעל הילדים חיסון לאחר חודשים
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צועית לא דווח על מקרה כזה בספרות המק. נראה בשלב זה כאירוע נדיר ביותר MISC -שסבל מ

 ועל כן ההנחה היא שהאירוע הזה הוא נדיר מאוד. 

יש מקום לחסן את כלל הילדים, ולא רק ילדים עם מחלות רקע, וזאת לאור העובדה ששיעור  .7.1.6.1.2

הינם ילדים בריאים  MISCוהרוב המכריע של ילדים עם  COVIDניכר מהילדים שאושפזו עם 

 מחלות רקע. ללא

זה שנים רבות עוסקת במניעה ולחיסונים יש תפקיד מרכזי בכך. ילדים רפואת ילדים מ .7.1.7

מתחסנים בחיסוני שגרה בעיקר לא בעת מגיפה פעילה אלא לפניה וכהכנה לה וככל האפשר 

 למניעתה. משאושר החיסון נגד נגיף הקורונה נכון ביתר שאת לחסן בעת מגיפה. 

לתא, הראו שמחוסנים לא רק מוגנים מספר מחקרים שפורסמו לאחרונה, כולל על וריאנט הד .7.1.8

 מהדבקה, אלא גם מדביקים פחות מגעים בסביבתם.

וזאת משום שההורים מצפים להמלצה ברורה  להמליץאלא יש  לאפשרמנע מההחלטה ייש לה .7.1.9

 מהרופא כאשר ההחלטה הסופית היא בסוף בידיו של המטופל, או במקרה זה ההורים. 

   –ן החיסון בעת הנוכחית הציגו מספר נימוקים חברי הוועדה שהסתייגו מאישור או ממת .7.2

מדובר בחיסון ריאקטוגני ושיעור תופעות הלוואי בסמיכות לחיסון הינן גבוהות יחסית לחיסונים  .7.2.1

אחרים. לאור מספר המשתתפים המוגבל בניסוי של פייזר אין מספיק מידע על שכיחות תופעות 

 הלוואי הנדירות של החיסון בגילים אלה. 

במדינת ישראל נמוכה וגל התחלואה הנוכחי בדעיכה. במקביל החל מבצע חיסונים  התחלואה .7.2.2

נרחב בארה"ב ובמדינות נוספות בעולם בגילים אלה. לפיכך, יש מקום להמתין להצטברות של מידע 

 בנוגע לתופעות הלוואי, בדגש על שכיחות מקרי המיוקרדיטיס. 

בשל הדבקות בנגיף לכן החיסון בנתוני  5-11אין נתוני תמותה בקרב ילדים בריאים בגילאי  .7.2.3

ישראל לא צפוי לשפר את נתוני התמותה בישראל. גם בתחלואה קשה, כמו בתמותה, צריך להפריד 

בין ילדים עם גורמי סיכון לבין אלה ללא גורמי סיכון. אם הילדים שחלו במחלה קשה הם ילדים 

 עם גורמי סיכון לא ברור למה למהר לחסן ילדים בריאים. 

יש לחשב את התועלת בחיסון של ילדים בריאים אל מול הסיכון לסבול מתופעות לוואי של  .7.2.4

 החיסון.

ולא הוצגה הוכחה לכך שהחיסון  MISC -ו Long COVIDלא ברור ההיקף האמיתי של תופעות  .7.2.5

 מונע את התופעות האלה. 

 אין לחסן ילדים כדי למנוע תחלואה באוכלוסיה של סביבתם.  .7.2.6
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הדעות בין חברי הועדות נחלקו. רוב חברי הועדות תמכו בחיסון ילדים מחלימים.  - לימיםמח ילדים חיסון .8

חלק מחברי הועדה סברו כי יש להמליץ על חיסון מחלימים ללא תלות במועד החלמתם וזאת הן משום שלא 

             או סרולוגיה ואלו שנדבקו בדרך  PCR שאובחנו בבדיקת  אלו(ניתן לדעת מועד ההחלמה של מרביתם 

(. חיסון מחלימים מקובל ומתבצע במדינות רבות בעולם כולל בארה"ב ולא ידוע על דיווחים תסמינית-א

חריגים כלשהם בסמיכות לקבלת החיסון. וחלק נוסף מחברי הועדה תמך בחיסון מחלימים אולם סבר כי יש 

מאחר שאלו להתחשב במועד ההחלמה בטרם מתן החיסון. מיעוט קטן יותר סבר שאין לחסן מחלימים, 

מוגנים בצורה טובה יחסית מתחלואה חוזרת ובעיקר מתחלואה חמורה חוזרת, ולכן "מרוויחים" פחות 

מהחיסון. בנוסף, הובע חשש כי תיווצר דרישה גבוהה לביצוע בדיקות סרולוגיות ולא נכון לנהל מגיפה על 

 שר לצורך לחסן. בסיס בדיקות אלו כאשר אין די נתונים על משמעות התוצאה הסרולוגית בהק

כל חברי הועדות תמימי דעים כי יש להמליץ על מתן החיסון לילדים עם גורמי סיכון או לילדים שבני  .9

 משפחותיהם בסיכון גבוה או במקרה של צורך מסוים למשל נסיעה לחו"ל.  

מומלץ לתכנן בקפידה את צורת הניטור של המתחסנים כדי להפיק מידע אמין ומתוקף לגבי תופעות  .10

הסמוכות לחיסון. הצוות ממליץ למשהב"ר לתכנן ניטור פעיל )ולא רק דיווח סביל( של תופעות סמוכות 

 לחיסון, לפחות על מדגם מקרב הילדים שיחוסנו. 

  –בתום הדיון נערכה הצבעה בקרב חברי הועדות ולהלן תוצאותיה  .11

האם, על סמך הנתונים שהוצגו על היעילות והבטיחות, נכון להמליץ 

 ?5-11ישור החיסון של חברת פייזר לגילאי על א

 73 –בעד 

 2 -נגד 

 67 – להמליץבעד  ?11-5חיסון ילדים בגילאי  לאפשראו  להמליץהאם 

 6 - לאפשרבעד 

 34 –כן, תלוי במועד  ?5-11האם להמליץ על חיסון ילדים מחלימים בגילאי 

 –כן, ללא תלות במועד ההחלמה 

23 

 8 -לא 

 8 –לדחות  עד שיופיעו סימני גל חדש? 5-11ון בגילאי האם לדחות את החיס

 64 -לא לדחות 

  מחברי חברי הועדות.  75בהצבעה השתתפו 

שנים לא נערך בישראל. אף אחד  5-11המחקר של חברת פייזר על חיסוני הילדים  בגיל  – ניגוד עניינים .12

 מחברי הועדות לא היה מעורב במחקר זה. 
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 :דברים בשם אמרם

  –לב  ד"ר בעז .1

אנחנו לאחר הדיון הפתוח ואנחנו מודעים לחשיבות הגבוהה ולעניין הציבורי הרב בהמלצה שתתגבש.  .1.1

אנחנו ועדה מקצועית אין לזה אח ורע. זה גוף מקצועי פרופר. דיוני הועדות מתקיימים בלב פתוח ובנפש 

ון מצטבר. הועדות חפצה. ההחלטה היא מקצועית ומבוססת על נימוקים שיש להם בסיס מדעי או ניסי

אפידמיות )חינוך, תרבות, ניהול אוכלוסייה כולל תווים ירוקים וכד'(, שכן אין -לא דנות בסוגיות מטא

לחברי הועדות יתרון על גופים אחרים ויש כאלו שזו מומחיותם וגם אחריותם. אנא נקטו בזהירות 

 הראויה, גם כאשר מציגים דעה אנא עשו זאת בצורה מאוזנת. 

 דיון תתבקשו להשיב על השאלות הבאות:בתום ה .1.2

האם על סמך הנתונים שהוצגו על היעילות והבטיחות נכון להמליץ על אישור החיסון של חברת  .1.2.1

 ?5-11פייזר לגילאי 

 ?5-11חיסון ילדים בגילאי  לאפשראו  להמליץהאם  .1.2.2

 ?5-11האם להמליץ על חיסון ילדים מחלימים בגילאי  .1.2.3

פרייס ימנעו מהצבעה ורשאים להצביע רק חברי -ופ' אש וד"ר אלרועיתתקיים הצבעה במתכונת זום. פר .1.3

 הוועדות. 

  -ד"ר מיכל שטיין  .2

אכן בתחילת גם  –אבקש להתייחס לסוגיה שעלתה בדיון הפתוח מצד המתנגדים לחיסון הילדים  .2.1

הדלתא מחוסנים נדבקו כמו לא מחוסנים )טרם הבוסטר(. במאמר שפורסם באנגליה הראו שהמשך 

בקרב מחוסנים היה נמוך יותר ולכן המסקנה במאמר הייתה שיש להעמיק את החיסון. למאמר  ההעברה

הזה מצטרף מאמר נוסף שפורסם השבוע וגם הוא הראה שהמשך העברה במחוסנים היה נמוך יותר 

לעומת לא מחוסנים וגם מחקר שלישי )מהולנד( הראה שהמשך העברה בקרב מחוסנים נמוכה מזו של 

 שלושתם יחד הראו שחיסון מפחית העברה.  לא מחסונים.

מחלה סימפטומטית. לכן הטענה מונע כללית הראה שחיסון מונע הדבקה ולא רק קופ"ח המאמר של  .2.2

 שהחיסון לא יכול למנוע סיבוכים כי הוא לא מונע הדבקות היא אינה נכונה. 

  -פרופ' רון דגן  .3

 .5-11ייזר לגילאי החיסון של חברת פ רושיאבלגבי שאלה ראשונה אני תומך  .3.1

. חושב שמדובר בניסוח בעייתי. קישרנו את להמליץבעד  – לאפשראו  להמליץלגבי השאלה אם  .3.2

בגלל התו הירוק. אני בתור מומחה לחיסונים ולמחלות ילדים ממליץ לילדים  'לאפשר'ההמלצה 

את  להתחסן. כרופא במרפאה ההורים מצפים לשמוע ממני המלצה ולא אמירה שמשאירה להורים

 הדילמה. כמובן שההחלטה שלהם. לא חושב שהמילה לאפשר נכונה פה. 
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לגבי המחלימים ממליץ לקבל את המנה ללא תלות מתי היו מחלימים מתוך הנחה שרובם אנחנו לא  .3.3

 יודעים. החיסון ניתן למחלימים רבים בעולם ואין מניעה לתת אותו גם בארץ. 

  –פרופ' ניר גביש  .4

 מועד מתן החיסון על מספרי החולים בעת ההתפרצות. מצורפת מצגת. הוצג מודל הבוחן השפעת .4.1

חיסון מאוחר מדי או מוקדם מדי של החלק העיקרי של קבוצת הגיל ביחס לזמן עליית גל  –בתמצית  .4.2

חיסון מאוחר מאפשר לגל התחלואה להתפתח, בעוד  -תחלואה לא ממקסמים את התועלת של החיסון 

 כת החיסוניות. שחיסון מוקדם מדי מושפע מדעי

   המודל עוסק בהשפעת חיסון הילדים על התחלואה הכוללת, ולא מתמקד בתחלואת ילדים.

הוא מדגים ריסון התפשטות משמעותי כאשר מחסנים בניצנים הראשונים של הופעת הגל )תחילת יולי 

   במונחי הגל הרביעי(.

, עולה השאלה לדיון מה 2022היות וגם תרחיש החורף המחמיר מדבר על גל תחלואה בחודש מרץ 

       .5-11התזמון הנכון לחיסון החלק העיקרי של קבוצת הגיל 

 נקודות לדיון: .4.3

 תזמון מחייב יד על הדופק. 

 מחייב קבלת החלטה מהירה. 

 לוגיסטיקה והיענות הציבור. 

 לחיסון בעת הנוכחית יכול להיות השפעה חיובית על לונג קוביד ופימס. 

 הכניסה של וריאנט חדש. 

  כיבוד זכות ההורה לחסן גם בעת הנוכחית –שיקול אתי. 

  פגיעה בשגרת החיים של הילדים ומשפחותיהם -של בידודים  ותמזיקהשפעות. 

 בכל מקרה יש לחסן ילדים בסיכון או לפני נסיעה לחו"ל. 

  –ד"ר עמית הופרט  .5

אין לנו דרך לדעת על הסתכלנו על ראיה של מגיפה ופחות על הילדים ספציפית. זה משהו אחר מעט.  .5.1

 קצב הדעיכה בילדים אלא למדנו מהדעיכה המוכרת לנו. 

 Astraחשוב לציין שיש שם ערבוב של החיסונים של אליו,  בקשר למאמר שד"ר שטיין התייחסה .5.2

Zeneca .וזה מורכב מאוד. אנחנו יודעים שמקרים רבים הם של העברות בתוך הבית 

  –רשפון  לאפרופ' שמו .6

חסן ללא דיחוי. הוא דעת שהחיסון הוא בטיחותי ויש לפני הוועדה הוא מספיק כדי להמידע שיש ב .6.1

  ודאי בנתוני פנדמיה.ומספיק מבוסס בשביל חיסוני שגרה וב



י ד למ א ר ש י ת   נ
STATE OF ISRAEL 

 צוות טיפול מגפות –צט"מ   משרד הבריאות
Ministry of Health   MTE –Management Team of Epidemics  

 
 בלמ"ס

 

 
-8- 

 02-5655951, פקס: 6932320 (03), טל: 67443אביב -, תל119רח' יגאל אלון 
119 Igal Alon St. Tel-Aviv 67443, Tel: 973-3-6932320, Fax: 5655951-02  

 
 

 הניסוי בילדים מצטרף לניסויים בגילים הקודמים ולנתוני הבטיחות שהצטברו עד כה.  .6.2

ולם החיסונים והיא חשובה. במקרה . זו פרקטיקה מקובלת בעלאפשרחשוב לשמור על האפשרות של  .6.3

הנוכחי המידע מבוסס וניתן להמליץ חד משמעית אבל יש הצדקה לשימוש במקרים המתאימים 

 ב"לאפשר". 

המודל שהוצג מאוד מעניין אבל לא בעד סיטואציה של המתנה זה עלול להיות מסוכן, קשה לדעת מה  .6.4

להפקיר את הילדים כשיש חיסון רק בכדי ו, יהיה קצב ההתחסנות, לא נכון להניח שידעכו באותה מידה

 לתזמן את החיסון למטרות אחרות זה לא אתי. כל אלה מובילים למסקנה חד משמעית לחסן. 

 חסן ללא תלות בתאריך.דעתי יש ללגבי מחלימים ל .6.5

  –פרופ' אלי סומך  .7

 צריך לחסן את הילדים ולאשר את החיסון.  .7.1

כאשר התנאים היו שונים. התמודדנו עם  12-15ון בני חיסעלה בדיון בעניין  –להמליץ או לאפשר  .7.2

מיוקרדיטיס וחששנו מה יקרה אם נרד בגיל. להגיד שהמחלה דעכה זה מוקדם מאוד. יש כמה מאות 

ילדים שנדבקים כל יום. ההורים מחכים מאתנו להמלצה הם לא מחכים לאישור לקבל את החיסון 

 חלט להמליץ.וההמלצה צריכה להיות ברורה. הדעה שלי היא בה

צריך לקחת בחשבון את היסוסי ההורים. רוב הילדים יחוו מחלה קלה. אבל חשוב להסביר שמספר  .7.3

ושם מנסים  "חיידק טורף"המקרים הקשים אם מסתכלים על זה במספרים זה לא נמוך מהמספרים של 

 לעודד חיסונים. 

ים צריכים ואין סיבה לקפח את ודאי ילדובעד. אם מבוגרים צריכים בוסטר אז באני  –לגבי מחלימים  .7.4

 הילדים ולהותיר אותם עם סיכון של התפרצות נוספת. 

  –פרופ' גליה רהב  .8

 לאשר ולהמליץ .צריך  –השאלות הראשונות  2לגבי  .8.1

אודה להתייחסות מרופאי הילדים. כמה מידע יש על ילדים מחלימים? רוב המידע הוא  –לגבי מחלימים  .8.2

PCR לגמרי בנח להמליץ על חיסון ילדים מחלימים. חוזר ולא מרגישה בשלב הזה 

לא ניתן להתעלם מכך ויש מקום להסדיר את העניין  –בשבוע האחרון עושים המון בדיקות סרולוגיות  .8.3

 גם בקרב ילדים. 

 חודשים אני לא ממליצה בשלב הזה לחסן אותו. 6 -אם ילד חלה לפני פחות מ .8.4

  – יוחאי-פרופ' גילי רגב .9

 .ה וחד משמעיתצריך לצאת בהמלצה חמה ברור .9.1
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 לפחות בהתחלה.  ,א להתנות בתו ירוקוגם ל לא צריך לחייב .9.2

 מציעה לדחות כי אנחנו עדיין לא יודעים מספיק –מי שהחלים לא צריך בשנה הראשונה להחלמתו  .9.3

 יש מספיק עדויות שיש לזה תימוכין ונדון בכך בשבוע הבא. – מרווחי הזמן בין מנותלגבי  .9.4

  – גיהמכון הביולוציג נ .10

 ים. יסימפטומט-לא נכון להמליץ על חיסון מחלימים. יש מקרים רבים שהם א –מחלימים  .10.1

של החיסון של פייזר והחיסון של פייזר עלול להיות לא מעודכן  mRNA -זן דלתא שונה מהרצף של ה .10.2

ובמיוחד לתת למחלימים בעת הזו . נכון החיסונית למקום פחות רלבנטיואולי הוא יסיט את התגובה 

 להתמודד עם הזנים הקיימים באמצעות מוגנותם.יאנטים חדשים למחלימים מוור

 לגבי המודל שהוצג חושב שזה לא שיקול הגיוני לדחות חיסון. .10.3

חיסונים למבוגרים וחיסון לילדים. צריך לקבל נתונים על יציבות של  2יהיו  -לגבי תוקף החיסונים  .10.4

צריך לעשות בדיקה עצמאית  כך.בטמפרטורת האחסון כי לא הגיוני שיש דעיכה מהירה כל החיסון 

 בנושא.

  –ד"ר טל ברוש  .11

למודל, ההצגה הייתה מצוינת. אחת המגבלות היא ההנחה שזה ימשיך להתנהג כמו שראינו  בהתייחס .11.1

שזה מתנהג. נראה כאילו ירדנו לרמה נמוכה של תחלואה שמתוחזקת על ידי ילדים במערכת החינוך. 

א יהיה גל כזה נוראי. אי לכך ההנחה שאם נחסן כעת אז יכול להיות שאם נתחזק את החיסוניות ל

תהיה דעיכה עד תחילת הגל לא בטוח תתממש. אנחנו עושים הנחות כאלו בשפעת כי יש לחיסון שפעת 

 דעיכה מוכרת וידועה עוד באותה עונה. 

 על מתן החיסון.  ממליץ .11.2

. יש לנו הרבה חודשים Long COVID -ו MISCיודעים אם החיסון מונע את הסיבוכים כולל  לא .11.3

ואני לא מכיר תיאור של ילד שהיה לו  12-15ויש לא מעט ילדים שחוסנו בין  16חיסון ילדים מעל גיל 

MISC  .אחרי שהוא חוסן. זה יכול לקרות אבל אם כן זה מאוד נדיר 

 למניעת מועד קצרי יחסית הם ילדים בחיסון שוקלים שאנחנו היתרונות, אפידמיולוגית מבחינה .11.4

 3 לקבל יצטרכו שכולם ברור זה לי. בוסטר לתת צריך הגנה לשמר שבשביל ברור זה לדעתי. דבקהה

 .מנות

 שמחלימים שהראו טובות עבודות 2 לפחות הצטברו, כן כמו. מחלימים לחסן זה בשלב ממליץ לא .11.5

 בקבוצת. חודשים 6 כעבור שחוסנו אלו מאשר חוזרת הדבקה מיותר סבלו חודשים 3 אחרי שחוסנו

 בקרב לחסן סיבה יש אם שאלה מעורר לסיבוכים הקטן הסיכון לעומת היתרון בין הפער הזאת גילה

 .חוזרת ממחלה תמותה לא דאיוובו חוזרת במחלה שאושפזו ילדים מכירים לא אנחנו. מחלימים
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ילד שיש לו סרולוגיה חיובית והוא מחלים לא ניתן להתעלם מהדבר הזה. מתנגד לשימוש בסרולוגיה  .11.6

 ת אבל אין ברירה שלמי שיש סרולוגיה חיובית אין לחסנו. מאידך, לא לבצע מבצעי סרולוגיה. המוני

צמד להוראות היצרן הייתה שככל יכרגע רמת התחלואה לא גבוהה. בזמנו החלטנו לה –ריווח המנות  .11.7

 שאדם יקבל יותר מהר הוא יהיה מוגן יותר. כרגע אנחנו לא בלחץ. חשוב לקיים על כך דיון

  –סמין מאור ד"ר י .12

מצטרפת לדבריו של רשפון. צריכה לצאת המלצה ברורה בעד להתחסן. שגינו בעבר ב"לאפשר". זה  .12.1

 תורגם לפגיעה בחיי אדם. 

הרעיון הוא להתניע בשלב אידיאלי. זה ברור שעד שמגיע הגל לוקח  –רוצה להתייחס למצגת ולתזמון  .12.2

דים צריך להיות מחוסן זה לוקח חודשים זמן עד שמשיגים חיסוניות. אבל כשאומרים שציבור היל

רבים. יודעים שחיסוניות רקע תורמת למוגנות. גם כאשר נדרש הבוסטר. העבודה של ד"ר ברוש 

 זריקות לעומת אלו שחוסנו במנה השלישית.  2 -מצביעה על ההבדל המהותי בין אלו שחוסנו ב

ות מודאג שמחלים יקבל חיסון. רואה את הדברים אחרת. בסופו של דבר אין סיבה להי –מחלימים  .12.3

בעצם אם יוצאים בהצהרה כזו אז המשמעות היא שכולם יעשו סרולוגיה. כרגע לא ערוכים לדבר הזה. 

 נכנסים למורכבות גדולה. לא בטוחה שיש כלים טובים להתמודד איתה. 

  –ד"ר אהרונה פרידמן  .13

בישראל  5-11בגילאי שר לילדים לא אתי לא לאפבהינתן שהחיסון יעיל ובעל פרופיל בטיחותי טוב,  .13.1

 להתחסן.

 בעד להמליץ מהסיבות שציינו קודמיי. .13.2

 כאשר יהיה מידע נוסף.בהמשך לדון בזה  יש בשלב זה.לא תומכת בזה –לגבי מחלימים  .13.3

מבצע  ת, אך לא לוקחת בחשבון שלא ניתן לצפות את קצב התקדמותמצוינשל פרופ' גביש המצגת  .13.4

בוסטר יהיה יותר מנת מבצע של  ,חיל ולחסן עכשיו. במידת הצורךלהת לכן, ישהחיסונים בילדים. 

 . לביצוע הגיוני וקל

הם צריך מנגנון שיסייע להורים לקבל החלטה. הרופא או האחות לחסן, בגלל הדאגה שהורים יחששו  .13.5

יש צורך לאפשר להם  וזמינים. הורים והם חייבים להיות נגישיםה לענות לשאלות המתאימים ביותר

ביותר, משום חשוב הנושא. השיח של אחד לאחד הוא בהורים שיחה עם מספיק זמן ל להקדיש

 .המטפלים בילדיהם הורים סומכים על הרופאים והאחיותש

  –פרופ' צחי גרוסמן  .14

 בעד לאשר - 1שאלה  .14.1
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 בעד להמליץ - 2שאלה  .14.2

גיה( וזה ומחלימי סרולו PCRהאוכלוסיות מתמזגות אחת עם השניה )מחלימי  2 –לגבי מחלימים  .14.3

ה ברור Cut Offנקודת מקשה מבחינה מדעית מה להמליץ. לא ברור מה לעשות עם המידע הזה. אין 

אנחנו בוטחים בחיסון ולא ממליצים אלא אם  .6000ואני לא יודע מה זה אומר סרולוגיה של 

א נחנו חוזרים על הטעות שעשינו במאי בגלל המיוקרדיטיס. אם נצמאפשרים למחלימים להתחסן, א

עם המלצה שלא לחסן מחלימים זה יצור כאוס בגלל ריבוי הסרולוגיות וגם בגלל שאנחנו לא בטוחים 

 בחיסון וזה לחלוטין לא המצב. 

  –פרופ' מנפרד גרין  .15

 מבקש בדיון הזה נשמע טיעונים של מי שנגד.  .15.1

הוא  ורק לאחר מכן אם האם החיסון בטוח קודם כל בכל חיסון השאלה הראשונה שכל הורה שואל .15.2

 . צריך לתת דגש על בטיחות החיסון.יעיל

. המספרים בקוהורט זה 12-15 גילאי אבל יודעים לגבי 5-11היה עם ילא ברור מה  –מיוקרדיטיס  לגבי .15.3

יותר גדולים. יהיה דיון ציבורי על כך שמדביקים בכוונה. כל הסיבוכים מהמחלה לא לגמרי שווה 

 לסיבוכים מהחיסון. 

חשב כדבר יותר גרוע מהמחלה כי "אנחנו בני האדם גרמנו לזה". בדיון היום סיבוך מחיסון תמיד נ .15.4

צריך לדון לעומק על התופעות של מיוקרדיטיס. לא יודעים באמת מה יהיה לטווח הארוך. ברור לי 

 6שבלי לחסן ילדים לא נתגבר על המגיפה. צריך להקדיש זמן מיוחד לנושא הזה. כאשר יהיה ילד בן 

 בעקבות החיסון תהיה לזה השפעה גדולה למרות שזה מספרים נמוכים. עם מיוקרדיטיס 

 פסיבי. לניטורצמוד ולא להשאיר  ניטורצריך להצמיד להמלצה הזו  .15.5

 להמליץ בלבד. - לא מסכים עם הקונספט של לאפשר  .15.6

. יש בדיון הקודם הוצגו הנתונים לגבי מיוקרדיטיס ותופעות לוואי כפי שאנחנו מכירים אותם –ד"ר בעז לב  .16

 מקום לעשות מעקב אקטיבי.

  –פרופ' דנה וולף  .17

בראש ובראשונה )הסיכון  – בריאות הילד על מתן החיסון מטעמים של: מצטרפת להמלצה להמליץ .17.1

חיוניות ה -ומשפחתו   , רווחת הילדהכרוך במחלה וסיבוכיה אל מול הבטיחות הגבוהה של החיסון(

ת רבות ששגרת חייהן נפגעת כתוצאה מהדבקת הילדים חיי היום יום )ידוע על משפחווהנורמליות של 

 קטיעת המגיפה. ו, , בקורונה, מה שלמשליך גם על  שיקולים כלכליים(

, הוא חיסון במגפהוהצורה היחידה לקטוע ולהתערב  מהווים כיום בארץ את "מאגר הנגיף"הילדים  .17.2

 .ומהר ככל הניתן
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ית )"מה היה קורה  אם"..( ע"י פרופ' גביש של האנליזה הרטרוספטיבההצגה  –לגבי מועד החיסון  .17.3

וקשה לחיזוי, כולל רמת ההיענות וקצב החיסונים אל מול העתיד יותר מורכב אבל מצוינת הייתה 

 עכשיו.לילדים מחיסון ב תומכתולכן אני הסתובבות הנגיף ואפשרות הופעת זנים חדשים, 

סימפטומטיות בילדים, אני -קות האבשל ריבוי ההדבבעד לחסן מחלימים.  –חיסון מחלימים לגבי  .17.4

כמו  .הסטטוס, בעיה בפרשנותעם  סרולוגיה  " בדיקות קדחת"תהיה צופה שאם לא נחסן מחלימים 

 הניסיון שצברנו במבוגרים תומך בבטיחות חיסון מחלימים. -כן

  –פרופ' מיכאל גדלביץ  .18

נתונים הקיימים לא צפוי לשפר את . החיסון ב5-11לא הייתה תמותה כלל של ילדים בריאים בגילאים   18.1

  נתוני התמותה של ילדים בישראל.

גם בתחלואה קשה, כמו בתמותה, צריך להפריד בין ילדים עם גורמי סיכון לבין אלה ללא גורמי סיכון.  .18.2

  אם הילדים שחלו במחלה קשה הוא בילדים עם גורמי סיכון לא ברור למה למהר לחסן ילדים בריאים.

 חשוב לחשב את התועלת בחיסון של ילדים בריאים. גם כאן -י אשפוז ילדים לגב .18.3

18.4. COVID  Long ו- MISC - של התופעות. גם האתיולוגיה בכלל לא חדה. הכי  האמיתי לא ברור ההיקף

היא  50%חשוב, אני לא רואה הוכחה לכך שהחיסון מונע את התופעות האלה. הדבקה בילדים מעל 

 כן השיקול לא מובן.אסימפטומטית ול

 לא בעד לחסן ילדים כדי למנוע תחלואת מבוגרים. .18.5

החיסון שסייע בגל שלישי לא מנע את הגל הרביעי, כי הנסיבות  מציין כי – לגבי מניעת הגל הבא .18.6

  השתנו.

אי הילדים הסיכונים לא מבוטלים. מאוד מסכים עם מה שאמר פרופ' גרין. לפי נייר עמדה של איגוד רופ .18.7

מדובר על חיסון עם פרופיל בטיחותי מצוין אבל יש הרבה מאוד תופעות לוואי סיסטמיות, אשר מכונות 

פרופיל  עם ריאקטוגניות גבוהה כל כך, ודווקא החיסון הזה צוין אחר עם ״קלות״. אני לא מכיר חיסון

  הבטיחותי מצוין.

  אני בעד לחסן רק ילדים עם גורמי סיכון. .18.8

 מסכים עם ד"ר טל ברוש, שאין בסיס לחסנם. – מחלימים חיסון ילדים לגבי .18.9

  –ד"ר נטליה בילנקו  .19

הבעיה שלי היא להתייחס לדעיכה בילדים כמו לדעיכה במבוגרים. חושבת שצריך לחסן ילדים בגילים  .19.1
 האלה. 

ל כך. לא היה משוכנעת לגמרי שזה לא הזמן לחסן מחלימים ויש לאסוף נתונים. לא נכון שנצטער ע .19.2
 עולה בדעתנו לחסן ילדים שחלו בהרבה מחלות ויראליות אחרות. 

. זו סמנטיקה שמאוד מבלבלת וגורמת 'לאפשר'או  'להמליץ'ממש נגד להתחיל לבלבל את הציבור עם  .19.3
 . יודעים שבאופן מעשי לא כולם ירוצו להתחסן. בנו לחוסר אמון של הציבור
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 ם. צריך לבנות מערכת ניטור של תופעות לוואי אקטיבי. הוכחנו שאנחנו יודעים לאסוף נתוני .19.4

 אני רוצה להתייחס להיבטים של הסברה והנגשת המידע על החיסון.  –גב' אדוה לוטן  .20

מעביר מסר של חוסר בטחון ושהחיסון לא בטוח. זה מחזק את  'להמליץ'מול  'לאפשר'המסר של  .20.1

  שהסיכון מהמחלה נמוך וזו לא דעתנו. השגויה המחשבה

המסרים ואלו  –מה שחשוב  בהמשך למודל שהוצג של הטכניון הוא בעייתי. דחיית החיסון דיון על גם  .20.2

 ה. יעל האוכלוסי הגנההגנה על הפרט ולא  זה -שצריכים לצאת העיקריים 

שאנחנו ממתינים לאיסוף נתונים כדי להחליט. זה לומר לגיטימי שחושבת אני  –לגבי חיסון מחלימים  .20.3

 בתהליך קבלת ההחלטות ומעיד על אחריות ושיקול דעת. מחזק האמון 

אם מקבלים את הגישה שלא מחסנים מחלימים, כולם ילכו לעשות סרולוגיה. המדיניות  –ד"ר יאן מיסקין  .1

בארה"ב היא שמחסנים ולא בודקים. בארה"ב לא קרה שום דבר לא אצל המבוגרים ולא אצל למעלה 

מחלימים. אם נתייחס שונה למחלימים כל הורה ילך  20-40%הערכתם ממיליון הילדים שכבר חוסנו, שלפי 

ויעשה תחילה סרולוגיה וזה לדעתי יקבור את מבצע חיסון הילדים. גם בלי התנייה זאת אנחנו כבר רואים 

 הרבה מאוד סרולוגיות. 

  –ד"ר חיתאם חוסין  .2

שוודיה. חשוב  ארה"ב, בחרין, –יצאה מהתחנה. אנחנו לא הראשונים כבר חושבת שהרכבת  .2.1

 שההחלטה של הוועדה תהיה ברורה. 

היא שאנחנו משאירים את ההחלטה בידי הציבור. זה לא נכון  'לאפשר'בעיני הציבור המשמעות של  .2.2

 בעיני.

האמירה היא שאנחנו נותנים את החיסון כדי להגן על הילדים. הילדים עם בידודים, כיתות סגורות,  .2.3

 המשפחות נפגעות. 

  –ד פרופ' אמנון לה .3

 צריך להפריד בין הסיכון למבוגרים לעומת הסיכון לילדים.  .3.1

 מסכים כי יש חשיבות לפרופיל הבטיחות. התחלואה החברתית היא תלויה בהתנהגות ובהחלטות שלנו. .3.2

לא ברור לנו מספיק תופעות הלוואי מהחיסון וזה חשוב מאוד לתודעת הציבור. כאשר נחליט לחסן צריך  .3.3

גם שרובן המכריע קלות ורוב תופעות לוואי, אי. אני רואה במרפאה הרבה ומעקב אחרי תופעות הלו

 תופעות הלוואי לא מדווחות. 

 .MISC -ו Long COVIDאין מספיק מידע על  .3.4
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ההצגה של התזמון מאוד מרשימה. יש ערך לכך שיש לנו זמן להמתין עם ההחלטה. נוכל ללמוד  .3.5

הורטים גדולים. זה יעביר מסר של אחריות. ממדינות אחרות לגבי ההשלכות ותופעות הלוואי בקו

 זה יציג שיקול דעת. זה יעביר נרטיב של דיון מעמיק ולא החלטה חפוזה.

 לא. להמליץ לא אבל לאשר צריך .בסיכון ומשפחות בסיכון ילדים בגלל החיסון את לאפשר צריך .3.6

 .אחרים אמצעים או ירוק תו ידי על לכפות

לא יהיה תו ירוק ירד הרצון לבצע סרולוגיה. הלחץ נובע לא להמליץ על חיסון מחלימים. אם  .3.7

 מהצורך להשתחרר ולקבל תו ירוק. 

בין  רווחלא היה מספיק דיון על חיסון בודד בילדים ויכול להיות שצריך להצמיד את זה לדיון על המ .3.8

 .מנות בילדים

  –פרופ' ליטל קינן  .4

 ממליצה לחסן מהנימוקים שנאמרו. .4.1

 יוק ההיפך. צריך לצאת בהמלצה בלב שלם.באמת חושבת שלאפשר מאוד לא מובן. זה בד .4.2

בשלב זה לא להצמיד לכל סנקציה שהיא. ניתן לדינמיקה של החיסון להתפתח והציבור יראה שזה  .4.3

 בסדר ובמידה ותעלה התחלואה תהיה עליה בהיענות. 

מהמחלימים  3לגבי המחלימים לפחות לפי המחקר בסרולוגיה ראינו שיש פקטור של בערך פי  .4.4

 ים עליהם. בפעול חיסנו מחלימים רבים.שאנחנו יודע

. יש לבחון אפשרות של מעקב מקוונתעלול להיות בעייתי. אין לנו לצערי גישה  ניטור פעיל –ניטור  .4.5

 מדגמי מייצג באוכלוסיה. 

  –פרופ' דני כהן  .5

  בגלל התועלת הישירה והעקיפה. בעד להמליץ על מתן החיסון  .5.1

 ד, רווחת הילד ורווחת המשפחה.מסכים עם הטיעונים בנוגע לבריאות היל .5.2

 כעת בזמן הקרוב, רוצים למנוע תחלואה בילדים. –עיתוי  .5.3

 לדעתי לא להסתבך ולתת חיסון לילדים גם אם הם מחלימים. –לגבי מחלימים  .5.4

ק בשילוב של מה שפרופ' קינן הוסיפה ובשיתוף פעולה עם קופות החולים ניטור מוגבל אקטיבי ומדוי .5.5

 זה מאוד חשוב.
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  –נמרוד מימון פרופ'  .6

 יהיו כאשר נמתין אם הציבור אמון את להרוויח יכולים אנחנועם פרופ' גרין ופרופ' להד.  מסכים .6.1

לדעתי דינמיקת המגיפה ממילא תגרום לכך שילדים לא  "ב.בארה מחוסנים ילדים מיליוני כמה

 .חודש לחכות שלי ההמלצהיתחסנו בחודש הקרוב ולכן 

  –פרופ' אורן צמחוני  .7

 .5-11חיסון ילדים בגילאי  אשרבעד ל .7.1

 על החיסון. בעד להמליץ .7.2

. המתנה מעבירה מסר של היסוס וגם אי אפשר לדעת מתי תתחיל עליה להתחיל מיד בחיסוןחושב שיש  .7.3

 בתחלואה שגם עלולה להיות חמורה יותר בילדים.

ישים התועלת למחלימים היא אפסית. המניעה הנוספת במחלימים היא בטלה בש –לגבי מחלימים  .7.4

לאנשים עצמם ולניהול המגיפה. הרבה אנשים יודעים שכמחלימים לא בטוח שהיו צריכים להתחסן. 

.  דובר כאן על אבדן אמון באי קבלת החלטה מאידך הימנעות אין ספק שתהיה התנפלות על הסרולוגיה

ות מהמלצה על חיסון מחלימים משדרת מסר של מידתיות, ולמידה מנתוני הקורונה וממחלות אחר

 את האמון של הציבור. ושיקול דעת שלא מונע מכל שיקול זר ולכן רק תגביר 

  –פרופ' אביגדור שפרמן  .8

 .5-11את החיסון לילדים בגילאי  לאשרבתומך  .8.1

 על החיסון. בעד להמליץ .8.2

וכמובן על סמך מכלול המידע על  אומר את זה מתוך הסתכלות על הבריאות והרווחה של הילדים .8.3

 בטיחות ויעילות. 

 משחק לטובתנו.  כעת צריכה להיות ברורה והזמןהמלצה  .8.4

לחיסון מחלימים אך יש לשקול דחיה במחלימים שידוע שהחלימו לאחרונה בטווח  המלצהתומך ב .8.5

 חודשים. 3-4של 

  –ד"ר חן שטיין זמיר  .9

 .5-11חיסון ילדים בני  בעד לאשר .9.1

 בעד להמליץ .9.2

יה העיקרית. מעבר לסיכון הבריאותי לא רק הסיכון להתאשפז הוא הסוג –העומס של התחלואה  .9.3

מצב סוציואקונומי נמוך ושם ראינו סיכונים נוספים גבוהים. יש ילדים ביש כי  לילדים עם מחלות רקע

לדברים האלו השלכות ואנחנו עוד כנראה נראה את ההשלכות של זה. יש אלמנט של בריאות ציבור. 
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סוציואקונומית רצו להתחסן  ותחזק ותכלוסיאו –למצב הסוציואקונומי  ךההיענות הייתה במצב הפו

 ואוכלוסיות אחרות לא חוסנו.

 סרולוגיהסמץ  על, PCRעל סמך  מחלימים:לעיל נאמרולא שתיים כפי ש קבוצות 3יש  – מחלימים .9.4

 .מעשי לא זה מלאכותית בצורה להפריד שלהתחיל חושבתיודעים עליהם.  לא כללש ואלו

ים בהם. כשלוקחים את ההחלטה צריך להגיד שהמדינה תנטר היו חיסונים שהיינו חלוצ –בטיחות  .9.5

בצורה יעילה כדי לעקוב אחר בטיחות בגילים אלה במיוחד. זה נותן להורים בטחון ויש לשקף את 

 המידע לציבור כדי שיראו את הנתונים בעצמם.

  –פרופ' שלמה מעין  .10

תופעות לוואי מבקש לשאול  דעתי שונה. בהעדר מגיפה פעילה העובדה שיש לנו חיסון שהוכיח שיש .10.1

את הפורום האם אנחנו יודעים שאותו שיעור מיוקרדיטיס יהיה בגילים אלה. יש היגיון רב מאוד גם 

מבחינת מה שההורים יבינו לגבי גישת הוועדה שאנחנו מוכנים להמתין להצטברות הנתונים בארה"ב. 

 כדאי להמתין לניסיון העצום שמצטבר בעולם המערבי.

בעוד  לא לחסן כרגע, לעשות הערכה מחדש עם הנתונים האמריקאים והבריטיםעדיף  –לסיכום  .10.2

 לילדים שהם בסיכון גבוה.  רק לתת את החיסון כשלשה חודשים ובינתיים

  –ד"ר ארנון שחר  .11

 .5-11חיסון בני לאשר חושב שיש  .11.1

הציבור יבין  לא מובנת בציבור. מה שחשוב הוא המסר. ככל שנהיה פשוטים 'לאפשר'להמליץ. המילה  .11.2

 יותר והם יותר יקבלו את עמדתנו.

מליץ לחסן מחלימים. שאר העולם עשה זאת. בעד להכן אנחנו המדינה עם הכי הרבה הגדרות מחלים.  .11.3

 אין צורך ליצור הגדרות מחלימים שונות. זה לא פשוט לעשות את זה לכולם.

 שראל.החיסון הוא לרווחתם הגופנית והנפשית של ילדי ילהבהיר כי מטרת  .11.4

  –עו"ד גדעון צוריאלי  .12

 מסכים עם העמדה של ד"ר ארנון שחר.  .12.1

ההתמודדות עם בידודים, ריחוק חברתי, סגירת מערכת החינוך פוגעת בשגרת החיים וברווחתם של  .12.2

הילדים ובני משפחותיהם. זה עלול להוביל לנזק משמעותי לילדים ובני נוער. שמירה על שגרת חיים 

לאור הפערים הלימודיים שנוצרו בעקבות סגירת מערכת החינוך בשנתיים  ומסגרת חינוכית, במיוחד

 האחרונות, יש לה ערך גבוה לבריאותם הנפשית והפיזית של הילדים.

יש מקום לכבד את זכותם של הורים שיבחרו לחסן את ילדיהם, ובהינתן חיסון זמין, יעיל ובטוח לא  .12.3

 ך לחסן את ילדיו.ראוי מבחינה אתית שלא לאפשר להורה המעוניין בכ
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  –ד"ר מיכל שטיין  .13

רוצה להדגיש שרוב הילדים עם מחלה קשה היו בלי מחלות רקע. גם במקרים של ילדים שפיתחו  .13.1

Long COVID ו- MISC . 

מחלימים. סביר להניח שיש דעיכה  2000גם אני אמביוולנטית. בגל הרביעי היו  –לגבי מחלימים  .13.2

 בהחלמה. 

  –פרופ' ערן בכרך  .14

 .5-11חיסון בני  רבעד לאש .14.1

 בעד להמליץ .14.2

לא לדחות את החיסון לילדים וזאת מתוך דאגה לילדים. צריך מנגנון מיוחד של הסברה. להסביר  .14.3

 בצורה ברורה את המסרים.

  –יעקב חן  ד"ר .15

 .5-11חיסון בני  בעד לאשר .15.1

 בעד להמליץ .15.2

 לא בעד לנסח לאפשר אלא המלצה ברורה .15.3

 להמתין שימתין ומי שירצה לחסן כעת יש לאפשר לו. כאן ועכשיו. מי שירצה  –לגבי התזמון  .15.4

  –פרופ' קובי מורן גלעד  .16

מסכים להסתייגויות שהיו בנושא סרולוגיה. יכול להיות שדחיה של חיסון מחלימים יכולה להיות  .16.1

 סבירה אבל לא לדחות את ההמלצה על החיסון בכללותו.

על אפקט החיסון שאינם ברמת הפרט. חושב שאנחנו בין היתר בגלל האווירה קצת מתביישים לדבר  .16.2

 בחיסוני הפוליו המסר היה הגנה על המשפחה. המסרים הללו נשחקו וזה לא נכון. 

  –פרופ' נורית גוטמן  .17

בנושא חיסונים לילדים צריך להתבסס על בסיס שיקולים לפי הנתונים המדעיים  הדיון של הצט"מ .17.1
ושיקול הדעת המקצועי של החברים בצוות לגבי בטיחות ואיכות החיסונים בהתאם להתמחות של 
 חברי הצוות, ולא להיכנס לשיקולים איך הציבור יגיב, כי זאת אינה ההתמחות של הקבוצה הזאת. 

נים הוא מורכב, ומחקרים מראים שיש שוני גדול בין האופן בו אנשים בציבור התחום של תפיסת סיכו .17.2
תופסים סיכונים. לכן, סיכונים  המדעי מומחים בתחוםתופסים סיכונים, לבין האופן ש הרחב

 שלמומחים נראים כ"קטנים" לאו דווקא נתפסים כקטנים על ידי הציבור. 

סקר כאשר הצגנו בבר באי וודאות. להיפך. שמדולהם לאנשים בציבור הרחב אין בעיה שיאמר  .17.3
את אפריל את ההיגד: "המידע לגבי בטיחות החיסונים, המופץ על ידי משרד הבריאות, מציג ב
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  48.3%דברים בצורה מאד החלטית וחיובית, ואין התייחסות לחוסר הוודאות שיש לגבי החיסון"  ה
 .  80%בינונית".   סה"כ  מעל אחוז "במידה  33.3הסכימו עם ההיגד במידה רבה/מאד  +  

אצטט מה שנאמר לי על ידי מומחית בתחום תקשורת שעוקבת אחרי שיח של הורים ברשתות 
 ( מאמינים שאין סיכון לטווח ארוך, אז תגידו על מה זה מסתמך. המומחיםחברתיות:  "אם אתם )

ועל סמך  ,ים היוםשנה קדימה, תגידו מה ההסתברות של מה שאתם יודע 20אם אין לכם נתונים של 
 מה זה מסתמך."

  –פרופ' מנפרד גרין  .18

הוא בערך שליש פחות מהשיעור  12-15ד"ר שטיין אמרה שהשיעור של מיוקרדיטיס בקרב גילאי  .18.1

 .לא רואה הבדל גדול בין הקבוצותדווקא אני ו 16-19לאי בגי

  –ד"ר בעז לב  .19

 הדיון בעניין חיסון מחלימים וריווח הזמן בין המנות יידחה לדיונים הבאים שיצטברו נתונים.  .19.1

לאור המודל שהוצג והדיון שהתפתח בעקבותיו התווספה להצבעה שאלה רביעית לגבי תזמון החיסון  .19.2

 לניצני הגל הבא? 5-11האם לדחות את התחלת מתן החיסונים בגילאי  -ה ואבקש שתשיבו גם עלי

 תוצאות ההצבעה מוצגות לעיל.  .19.3

 
 

  ב ב ר כ ה,
 

 ד"ר בעז לב
 פרופ' שמואל רשפון

 ד"ר טל ברוש
 עו"ד גדעון צוריאלי

 ד"ר חנה צפריר
 
 

 : עו"ד גדעון צוריאלי וד"ר חנה צפרירנערך על ידי
 

 נספחים

 5-11חיסון ילדים בני מחקר חב' פייזר על  .1

 מצגת בריאות הציבור בנושא תחלואת ילדים .2

 ד"ר ליאת אשכנזי –בילדים במרפאת מחלימים בבית החולים לילדים שניידר  Long COVIDנתונים על  .3

 ד"ר מיכל שטיין – מצגת המלצות איגוד רופאי הילדים והחוג למחלות זיהומיות בילדים .4

 לאתר המשרדהועלה  –מידע שנשלח על ידי הציבור  .5

פרופ' ניר גביש,  –טרם התפרצות הגל הרביעי, גל הדלתא  5-11השפעת חיסון גילאי  - מודל תיאורטי .6
 הטכניון

 

 :העתקים
 חברי הצוות המייעץ
 פרויקטור קורונה –פרופ' סלמאן זרקא 

 צוות חיסונים צט"מ: ועדות: תיקי הנהלת האגף: הנהלה:-שעח תיק: תל אביב:



י ד למ א ר ש י ת   נ
STATE OF ISRAEL 

 צוות טיפול מגפות –צט"מ   משרד הבריאות
Ministry of Health   MTE –Management Team of Epidemics  

 
 בלמ"ס

 

 
-19- 

 02-5655951, פקס: 6932320 (03), טל: 67443אביב -, תל119רח' יגאל אלון 
119 Igal Alon St. Tel-Aviv 67443, Tel: 973-3-6932320, Fax: 5655951-02  

 
 

 


