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747610821סימוכין:  

 לכבוד

 רופאי המחוזות והנפות

 קופות חוליםים, רפואי םמנהלי

 מנהלי בתי החולים הכלליים

 מנהלי בתי חולים גריאטריים

מנהלי בתי חולים  פסיכיאטריים

 מנהלי מוקדי רפואה דחופה

 מנהלי מעבדות בריאות הציבור

 מעבדות רפואיות פרטיות

 מעבדות לבדיקת נגיף הקורונה

 5עדכון מס'  – COVID-19נגד  mRNAלמתן מנה שלישית של תרכיבי התוויות  -מכתב מלווה הנדון: 

24.8.21מתאריך  725632521סימוכין  – COVID-19נגד  mRNAהתוויות למתן מנה שלישית של תרכיבי סימוכין: 

עדכון ההנחיות למתן מנה בהתאם להחלטה על הרחבת מתן המנה השלישית של החיסון באופן מדורג, מצ"ב 

 את הנוהל שבסימוכין. מחליףהנוהל  .COVID-19נגד  mRNAשלישית של תרכיבי 

 העדכון העיקרי הינו:

בהתאם  ,ומעלה שנה 12ההתוויה למתן מנה שלישית באוכלוסייה הכללית השתנה והינו כעת מגיל  גיל

לאמור בתדריך החיסונים.

בהתאם.הסעיפים הרלוונטיים בהנחיות עודכנו 

לכל הנוגעים בדבר במוסדכם. הז עדכוןהואילו להעביר 

בברכה, 

 ד"ר אמיליה אניס     

מנהלת האגף לאפידמיולוגיה
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 העתקים: 

 , שר הבריאותניצן הורוביץחה"כ 

 , מנכ"ל משרד הבריאותנחמן אשפרופ' 

 פרייס, ראש שרותי בריאות הציבור -ד"ר שרון אלרעי

 עזרא, ראש חטיבת הרפואהד"ר ורד 

 ראש מטה לשכת שר הבריאות

 חברי הנהלה מורחבת, משרד הבריאות

 מנהל תכנית הקורונהד"ר סלמאן זרקא, 

 הממשלתיים הרפואיים המרכזים חטיבת ראש, דגן דודו ר"ד

 ד"ר אסנת לוקסנבורג, מנהלת החטיבה לטכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר

 למנכ"ל משרד הבריאות גב' מאיה גולן, עוזרת בכירה

 מנכ"ל משרד הבריאותראש מטה , דר' נעה טריקי

 סמנכ"ל בכיר למנהל ומשאבי אנושגב' שני שרביט, 

 גב' שרה שטרייספלד, מנהלת תחום בכיר מנהל ומשאבי אנוש

 בוקר, מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות-פרופ' ליטל קינן

 ד"ר בעז לב, יו"ר הצט"מ / חברי וועדת הצט"מ

 "ר טל ברוש, מזכיר הצט"מד

 ד"ר אשר שלמון, מנהל המחלקה ליחסים בינלאומיים

 גרינבוים, סמנכ"לית הסברה ויחסים בינלאומיים-גב' עינב שימרון

 משרד הבריאות תדוברגב' ענת דניאלי, 

 מר חיים הופרט, מ"מ סמנכ"ל תכנון, תקצוב ותמחור

 עו"ד אורי שוורץ, היועץ המשפטי, משרד הבריאות

 עו"ד מיכל גולדברג, סגנית בכירה ליועץ המשפטי

 טאוב, ראש האגף לרפואה כללית, משרד הבריאות  -ד"ר סיגל ליברנט

 ד"ר הדר אלעד, ראש אגף רפואה קהילתית, משרד הבריאות

 ד"ר אירית לקסר, ראש האגף לגריאטריה

 ד"ר טל ברגמן, ראש האגף לבריאות הנפש

 , משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתייםאשיתרופאה ר, אלון ארבל שגית"ר ד

 מנהלי מחלקות שירותי בריאות הציבור 

 ד"ר רותי ישי, מנהלת המחלקה למעבדות, משרד הבריאות

 ד"ר דינה נוף, יועצת בכירה לנושא המעבדות, משבר הקורונה

 פרופ' אלה מנדלסון, מנהלת המעבדה המרכזית לנגיפים, משרד הבריאות

 אי על מנהל בריאות הציבור, משרד הבריאותמר רון רביע, אחר

 גב' אילנה סטולרמן, סגנית אחות מפקחת ארצית בבריאות הציבור

 גב' בלה אלרן, עוזרת מפקחת ארצית בבריאות הציבור בתחום אפידמיולוגיה

 ד"ר שושי גולדברג, אחות ראשית ארצית וראש מנהל הסיעוד 

 מגר' הדס רותם, מנהלת אגף הרוקחות
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 גולני, מנהל אגף בכיר לשעת חירוםמר רפי 

 גב' נועה חסדאי, מנהלת חמ"ל הבריאות הלאומי, האגף לשעת חירום

 מר רן אדלשטיין, מנהל המערך הלוגיסטי, האגף לשעת חירום

 גב' רונית רינגל, מנהלת תחום הערכות רפואה בקהילה ותכנון פריסת כח אדם בשעת חירום

 ירות, אגף להבטחת איכותמנהלת אגף השמ"מ , חן וונדרסמןגב' 

 פרופ' מיטשל שוואבר, מנהל היחידה הארצית למניעת זיהומים

 פרופ' יהודה כרמלי, מנהל המרכז הארצי למניעת זיהומים ועמידות לאנטיביוטיקה

 מנכ"לי קופות חולים

 ראש חטיבת בתי חולים, שירותי בריאות כלליתד"ר אורלי וויינשטיין, סמנכ"לית ו

 , ראש אגף הרפואה, חטיבת בתי החולים בכללית, שירותי בריאות כלליתפירוגובסקיאבינעם ד"ר 

 מנהלת המחלקה לבקרה על שירותים רפואיים בקהילה, מנהל רפואה אגף קהילה ,גב' שרית יערי

 מר יאיר חברוני, מנהל תחום בכיר שירותי חירום והצלה, אגף רפואה כללית

 מנהלי מוקדי רפואה דחופה

 ות בריאות הציבורמנהלי מעבד

 מעבדות רפואיות פרטיות

 מנהלי חברות אמבולנסים פרטיים 

 מר רפי גולני, מנהל אגף בכיר לשעת חירום

 גב' נועה חסדאי, מנהלת חמ"ל הבריאות הלאומי, האגף לשעת חירום

 מר רן אדלשטיין, מנהל המערך הלוגיסטי, האגף לשעת חירום

 פואה בקהילה ותכנון פריסת כוח אדם בשעת חירוםגב' רונית רינגל, מנהלת תחום הערכות ר

 גב' איילת גרינבאום, מנהלת אגף השירות, אגף להבטחת איכות

 "גב' טלי דהן, מנהלת תחום מוקד "קול הבריאות

 א"מד ל"מנכ ,בין אלי מר

 מר אלי פולק, מנכ"ל איחוד הצלה

 ד"ר ט. בן גל, יו"ר החברה הישראלית להשתלות

 האיגוד הישראלי לראומטולוגיה פרופ' ד. פארן, יו"ר

 פרופ' מ. אליס, יו"ר האיגוד הישראלי להמטולוגיה ולרפואת עירויים

 זיהומיות למחלות הישראלי האיגוד"ר יו, רהב גליה' פרופ

 יו"ר האיגוד לרופאי בריאות הציבורפרופ' נדב דוידוביץ, 

 ד"ר מיכל שני, יו"ר האיגוד לרופאת המשפחה

 "ר האיגוד לרפואה פנימיתפרופ' אבישי אליס, יו

 ילדים לרפואת הישראלי האיגוד ר"יו ,גרוסמן צחי פרופ'

 ד"ר אבי פרץ, יו"ר האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

 ד"ר שמעון ברק, יו"ר החברה הישראלית לפדיאטריה אמבולטורית

 ד"ר עדי קליין, יו"ר החברה הישראלית לפדיאטריה קלינית

 קרפ"ר משטרת ישראל בוריס זיו, נצ"מ ד"ר

 גנ"מ ליאב גולדשטיין, קרפ"ר שירות בתי הסוהר

 פרופ' אלון גלזברג, קרפ"ר צה"ל

 סא"ל ד"ר יוסי בן מיכאל, ראש ענף בריאות הצבא
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 ד"ר נועה טיימן ירדן, סגנית מנהלת המחלקה למעבדות, משרד הבריאות

 מנהלי אגפי מעבדות רפואיות בבתי חולים

 רפואיות בקופות החוליםמנהלי אגפי מעבדות 

 פרופ' ציון חגי, יו"ר ההסתדרות הרפואית

 חמ"ל מערכת הבריאות

 חברי צוות מייעץ חיסון קורונה

 חברי וועדה מייעצת למחלות זיהומיות וחיסונים

 אלון מפקדת מפקד ,רלי מרגלית ל"תא

 אל"מ )מיל'( ערן זליגמן, מנהל המכלול

 רס"ן )מיל'( עירם אמתי, צוות המכלול

 "ר איל חולתא, ראש המללד

 , מנכ"ל משרד החינוךיגאל סלוביקמר 

 מר חיים ביבס, יו"ר השלטון המקומי 
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כ"א באלול, התשפ"א  
     29/08/2021

746225321סימוכין:  
לכבוד   

 רופאי המחוזות והנפות

 מנהלים רפואיים, קופות חולים

 מנהלי בתי החולים הכלליים

 מנהלי בתי חולים גריאטריים

מנהלי בתי חולים  פסיכיאטריים

 מנהלי מוקדי רפואה דחופה

 מנהלי מעבדות בריאות הציבור

 מעבדות רפואיות פרטיות

 מעבדות לבדיקת נגיף הקורונה

 5מס'  עדכון – COVID-19נגד  mRNAלמתן מנה שלישית של תרכיבי  התוויותהנדון: 

20.8.21מתאריך  707055621סימוכין  – COVID-19נגד  mRNAהתוויות למתן מנה שלישית של תרכיבי  :סימוכין

עדכון עיקרי:

בהתאם  ומעלה שנה 12ההתוויה למתן מנה שלישית באוכלוסייה הכללית השתנה והינו כעת מגיל  גיל

 לאמור בתדריך החיסונים

עדכון ההנחיות למתן מנה  בהתאם להחלטה על הרחבת מתן המנה השלישית של החיסון באופן מדורג, להלן

 את הנוהל שבסימוכין.  מחליףהנוהל  .COVID-19נגד  mRNAשלישית של תרכיבי 

וסנו בשתי מנות מי שחעבור  נגד נגיף קורונה החדש, למתן מנה שלישית של חיסוןהמעודכנות תוויות להלן הה .1

 :ממועד קבלת המנה השנייה פו חמישה חודשים לפחותוחל   mRNAבתרכיב 

בהתאם   ומעלה שנה 12ההתוויה למתן מנה שלישית באוכלוסייה הכללית השתנה והינו כעת מגיל  גיל 1.1

 לאמור בתדריך החיסונים.

במנה שלישית על פי  , יחוסןלפני המנה השנייה או אחריה מנות ואומת לנגיף 2-מדוכא חיסון שחוסן ב 1.2 

.המטפל במחלה ובהתאם להנחיות לחיסון מחלימיםהחלטת רופא מקצועי תחומי  

הגדרה כמחוסן 1.3 

 Pfizer BioNTecH, תוצרת  BNT162b2תרכיב  1.3.1

ימים לאחר קבלתה )לא כולל את יום מתן  7מטופל שקיבל את המנה השלישית נחשב כמחוסן 

 התרכיב(.
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 :עיתוי המנה .2

 .יהיהמנה השנ חודשים לפחות מקבלת 5המנה השלישית תינתן לאחר שחלפו 

 

 הדיווח על מתן המנה יהיה כמקובל.  .3

 

 בחירת התרכיב. 4

עד להודעה , כן עלהסוגיה נבחנת מול החברה. . שלישית מנה למתן מורשה אינו מודרנה תרכיבנכון להיום, 

 זמינים יהיו לא פייזר תוצרת ותרכיבים במידה. פייזר תרכיב באמצעות רק תינתן השלישית המנהחדשה, 

 .שלישית מנה מתן המשך אופן על יודיע הבריאות משרד ,בישראל

 

 מתן המנה השלישית. 5

  1986-)א( לתקנות הרוקחים )תכשירים( התשמ"ו 29מתן המנה השלישית ניתן על פי תקנה  5.1

 ההנחיות לאופן מתן המנה השלישית זהות להנחיות של מתן המנה הראשונה והשנייה. 5.2

 השלישית זהות למנות הקודמות.הוריות הנגד ואמצעי הזהירות למנה  5.3

 

 מעקב לאחר מתן המנה השלישית. 6

 

יש להדריך מטופלים לעקוב אחרי תופעות בסמיכות למנה השלישית ולפנות לגורם מקצועי להערכה  6.1

 במידת הצורך.

על הגורם המקצועי להיות ער לאפשרות של תופעות בסמיכות לקבלת המנה השלישית ולדווח עליהן  6.2

יש להקפיד לדווח על כל תופעה בהתאם לטופס דיווח על למשרד הבריאות על פי תדריך החיסונים. 

מהווה קביעה . דיווח על תופעות אלה הינו חיוני לניטור בטיחות, אך אינו אירועים בסמיכות לקבלת חיסונים

 שקיים קשר סיבתי ביניהן לקבלת החיסון.
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 נוספותהנחיות . 7

 

במנה שלישית אין לתת מנות נוספות של התרכיב אחרי המנה השלישית. כמו כן, אין לחסן בשלב זה,  7.1

 לעיל ולפי המלצת רופא מטפל. חיסון כפי המפורט מדוכאי, למעט קורונהאנשים שהחלימו מ

, שמירת אף, שמירה על היגיינה-פרמקולוגיים כגון עטית מסכת פה-פיד על אמצעי מניעה לאלהקמומלץ  7.2

הימנעות מלהשתתף כן והימנעות ממגע עם אנשים חולים ו/או לא מחוסנים נגד נגיף הקורונה, ו מרחק

 . כל זאת בנוסף לקבלת חיסונים נגד קורונה על פי ההנחיות.בהתקהלויות

השלישית על פי הנ"ל, משרד הבריאות ממשיך לנקוט באמצעים נוספים לצמצום המנה בנוסף למתן  7.3

 ממנו. התפשטות הנגיף והתחלואה הנגרמת

 תדריך החיסונים יעודכן בהתאם.  

 הואילו להעביר הנחיות אלו לכל הנוגעים בדבר במוסדכם.        

 

 

 

 בברכה,         

  

 ד"ר אמיליה אניס                 
 מנהלת האגף לאפידמיולוגיה         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עתקים: ה
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 , שר הבריאותניצן הורוביץחה"כ 

 , מנכ"ל משרד הבריאותנחמן אשפרופ' 

 פרייס, ראש שרותי בריאות הציבור -ד"ר שרון אלרעי

 ד"ר ורד עזרא, ראש חטיבת הרפואה

 ראש מטה לשכת שר הבריאות

 חברי הנהלה מורחבת, משרד הבריאות

 מנהל תכנית הקורונהד"ר סלמאן זרקא, 

 הממשלתיים הרפואיים המרכזים חטיבת ראש, דגן דודו ר"ד

 ד"ר אסנת לוקסנבורג, מנהלת החטיבה לטכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר

 גב' מאיה גולן, עוזרת בכירה למנכ"ל משרד הבריאות

 מנכ"ל משרד הבריאותראש מטה , דר' נעה טריקי

 מנכ"ל בכיר למנהל ומשאבי אנושסגב' שני שרביט, 

 גב' שרה שטרייספלד, מנהלת תחום בכיר מנהל ומשאבי אנוש

 בוקר, מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות-פרופ' ליטל קינן

 ד"ר בעז לב, יו"ר הצט"מ / חברי וועדת הצט"מ

 ד"ר טל ברוש, מזכיר הצט"מ

 ד"ר אשר שלמון, מנהל המחלקה ליחסים בינלאומיים

 גרינבוים, סמנכ"לית הסברה ויחסים בינלאומיים-שימרוןגב' עינב 

 משרד הבריאות תדוברגב' ענת דניאלי, 

 מר חיים הופרט, מ"מ סמנכ"ל תכנון, תקצוב ותמחור

 עו"ד אורי שוורץ, היועץ המשפטי, משרד הבריאות

 עו"ד מיכל גולדברג, סגנית בכירה ליועץ המשפטי

 כללית, משרד הבריאות   טאוב, ראש האגף לרפואה-ד"ר סיגל ליברנט

 ד"ר הדר אלעד, ראש אגף רפואה קהילתית, משרד הבריאות

 ד"ר אירית לקסר, ראש האגף לגריאטריה

 ד"ר טל ברגמן, ראש האגף לבריאות הנפש

 , משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתייםאשיתרופאה ר, אלון ארבל שגית"ר ד

 מנהלי מחלקות שירותי בריאות הציבור 

 רותי ישי, מנהלת המחלקה למעבדות, משרד הבריאותד"ר 

 ד"ר דינה נוף, יועצת בכירה לנושא המעבדות, משבר הקורונה

 פרופ' אלה מנדלסון, מנהלת המעבדה המרכזית לנגיפים, משרד הבריאות

 מר רון רביע, אחראי על מנהל בריאות הציבור, משרד הבריאות

 ת בבריאות הציבורגב' אילנה סטולרמן, סגנית אחות מפקחת ארצי

 גב' בלה אלרן, עוזרת מפקחת ארצית בבריאות הציבור בתחום אפידמיולוגיה

 ד"ר שושי גולדברג, אחות ראשית ארצית וראש מנהל הסיעוד 

 מגר' הדס רותם, מנהלת אגף הרוקחות

 מר רפי גולני, מנהל אגף בכיר לשעת חירום

 לשעת חירוםגב' נועה חסדאי, מנהלת חמ"ל הבריאות הלאומי, האגף 

 מר רן אדלשטיין, מנהל המערך הלוגיסטי, האגף לשעת חירום
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 גב' רונית רינגל, מנהלת תחום הערכות רפואה בקהילה ותכנון פריסת כח אדם בשעת חירום

 מנהלת אגף השירות, אגף להבטחת איכותמ"מ , חן וונדרסמןגב' 

 פרופ' מיטשל שוואבר, מנהל היחידה הארצית למניעת זיהומים

 פ' יהודה כרמלי, מנהל המרכז הארצי למניעת זיהומים ועמידות לאנטיביוטיקהפרו

 מנכ"לי קופות חולים

 ראש חטיבת בתי חולים, שירותי בריאות כלליתד"ר אורלי וויינשטיין, סמנכ"לית ו

 , ראש אגף הרפואה, חטיבת בתי החולים בכללית, שירותי בריאות כלליתאבינעם פירוגובסקיד"ר 

 מנהלת המחלקה לבקרה על שירותים רפואיים בקהילה, מנהל רפואה אגף קהילה ,ריגב' שרית יע

 מר יאיר חברוני, מנהל תחום בכיר שירותי חירום והצלה, אגף רפואה כללית

 מנהלי מוקדי רפואה דחופה

 מנהלי מעבדות בריאות הציבור

 מעבדות רפואיות פרטיות

 מנהלי חברות אמבולנסים פרטיים 

 מנהל אגף בכיר לשעת חירוםמר רפי גולני, 

 גב' נועה חסדאי, מנהלת חמ"ל הבריאות הלאומי, האגף לשעת חירום

 מר רן אדלשטיין, מנהל המערך הלוגיסטי, האגף לשעת חירום

 גב' רונית רינגל, מנהלת תחום הערכות רפואה בקהילה ותכנון פריסת כוח אדם בשעת חירום

 גף להבטחת איכותגב' איילת גרינבאום, מנהלת אגף השירות, א

 "גב' טלי דהן, מנהלת תחום מוקד "קול הבריאות

 א"מד ל"מנכ ,בין אלי מר

 מר אלי פולק, מנכ"ל איחוד הצלה

 ד"ר ט. בן גל, יו"ר החברה הישראלית להשתלות

 פרופ' ד. פארן, יו"ר האיגוד הישראלי לראומטולוגיה

 עירוייםפרופ' מ. אליס, יו"ר האיגוד הישראלי להמטולוגיה ולרפואת 

 זיהומיות למחלות הישראלי האיגוד"ר יו, רהב גליה' פרופ

 יו"ר האיגוד לרופאי בריאות הציבורפרופ' נדב דוידוביץ, 

 ד"ר מיכל שני, יו"ר האיגוד לרופאת המשפחה

 פרופ' אבישי אליס, יו"ר האיגוד לרפואה פנימית

 ילדים לרפואת הישראלי האיגוד ר"יו ,גרוסמן צחי פרופ'

 פרץ, יו"ר האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואיתד"ר אבי 

 ד"ר שמעון ברק, יו"ר החברה הישראלית לפדיאטריה אמבולטורית

 ד"ר עדי קליין, יו"ר החברה הישראלית לפדיאטריה קלינית

 קרפ"ר משטרת ישראלבוריס זיו,  נצ"מ ד"ר

 גנ"מ ליאב גולדשטיין, קרפ"ר שירות בתי הסוהר

 פ"ר צה"לפרופ' אלון גלזברג, קר

 סא"ל ד"ר יוסי בן מיכאל, ראש ענף בריאות הצבא

 ד"ר נועה טיימן ירדן, סגנית מנהלת המחלקה למעבדות, משרד הבריאות

 מנהלי אגפי מעבדות רפואיות בבתי חולים

 מנהלי אגפי מעבדות רפואיות בקופות החולים
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 פרופ' ציון חגי, יו"ר ההסתדרות הרפואית

 חמ"ל מערכת הבריאות

 צוות מייעץ חיסון קורונהחברי 

 חברי וועדה מייעצת למחלות זיהומיות וחיסונים

 אלון מפקדת מפקד ,רלי מרגלית ל"תא

 אל"מ )מיל'( ערן זליגמן, מנהל המכלול

 רס"ן )מיל'( עירם אמתי, צוות המכלול

 ד"ר איל חולתא, ראש המלל

 , מנכ"ל משרד החינוךיגאל סלוביקמר 

 מקומי מר חיים ביבס, יו"ר השלטון ה
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