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מצב התחלואה בגל הרביעי1.
בהקשר למנת חיסון שלישי



מקדם ההדבקה נשאר גבוה מאד כבר למעלה מחודש

← הכפלה כל כ-10 ימים



עלייה של פקטור 10 במשך חודש במספר המאומתים



התחלואה הקשה במגמה מדאיגה מאד

מספר המאושפזים החדשים במצב קשה עולה בצורה מהירה ולא מתונה. ●
(שימוש בסקלה מתאימה - לוגריתמית - יבהיר כי קצב הגידול הוא אקספוננציאלי מהיר)

זמן השהייה במצב קשה בגל הנוכחי נמוך רק בקצת מאשר בעבר.●

היחס בין מספר המתים למספר החולים הקשים נמוך היום ביחס לעבר, אבל לא דרמטית. ●
(קשה לתת הערכה כמותית מדויקת בשלב זה בשל אפקט ההשהייה)

60% מחוסנים
40% לא מחוסנים



מרבית החולים הקשים הם בני 60+



2. דעיכת הגנת החיסון עם הזמן - 
עדויות מעבדתיות ואפידמיולוגיות



ירידה ברמות הנוגדנים , הן IgG והן נוגדנים מנטרלים•

עליה בשעורי תחלואה קשה של מחוסנים קשישים•

יש קורלציה בין רמת הנוגדנים המנטרלים לתחלואה (שקף הבא)•

ירידה עם הזמן ביעילות החיסון, בפרט בקשישים

Sapir, Lustig, Regev-Yochay 



כמות נוגדנים מנטרלים שנמדדו באנשי צוות רפואי בסמוך למועד ההדבקה לעומת קבוצת הביקורת 

יחס
(95%CI) 

קבוצת ביקורת
ממוצע גיאומטרי

(95%CI) 

מקרים
ממוצע גיאומטרי

(95%CI) 

 0.35
(0.19-0.67)

501
(395-636)

178
(71-450)

רמת נוגדנים מנטרלים 
במועד החשיפה

Bergwerk  M. & Gonen T. et al. NEJM July 28,2021

קשר בין רמת הנוגדנים לתחלואה: 
(case-control) מחקר מקרה-ביקורת

הרמה של נוגדנים מנטרלים בקבוצת המקרים נמוכה בצורה מובהקת מזאת בקבוצת הביקורת. 
תופעה זו מעידה על קשר בין רמת נוגדנים נמוכה לירידה במוגנות.



ניתוח אפידימיולוגי של הגנת החיסון מול הדבקה כתלות במועד החיסון 
מגזר כללי
מאומתים במגזר הכללי בין התאריכים 19/7-28/7 ללא שבים מחו״ל.

חודש התחסנות אפקטיבי*
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*שבוע אחרי מנה שניה
← ישנה ירידה בהגנה 

כנגד הדבקה לאורך הזמן
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מאומתים במגזר הכללי בין התאריכים 19/7-28/7 שביצעו 1-2 בדיקות PCR לפני דצמבר 2020 וללא שבים מחו״ל.
הקבוצה נבחרה למזער הטיות כגון detection bias. תוצאות דומות בכל קבוצת אוכלוסיה שנבדקה.

ניתוח אפידימיולוגי של הגנת החיסון מול הדבקה כתלות במועד החיסון 
תת-אוכלוסיה לתיקון לערפלנים

← ישנה ירידה בהגנה 
כנגד הדבקה לאורך הזמן



פגיעה משמעותית בהגנה מתחלואה קשה במבוגרים
תחלואה קשה בין התאריכים 20/6-28/7. ניתוח במודל פואסוני לפי גיל וחודש חיסון (ינואר- מרץ). 

אוכלוסיה כללית ללא מחלימים וללא שבים מחו"ל. מתוקן לשבוע הדבקה.

המועילות בקבוצת הגיל 60+ היא 
החשובה בהקשר תחלואה קשה כיוון 

שמשם מגיעים רוב המאושפזים. 

באפריל הסיכון של מחוסן מבוגר להגיע למצב קשה היה 3% מהסיכון של לא מחוסן. 
ביולי הסיכון הינו כ- 19% מהסיכון של לא מחוסן ← ירידה של פי 6 בהגנה.

גיל מתחסני ינואר 
מועילות ביולי

מתחסני פברואר 
מועילות ביולי

מתחסני מרץ 
מועילות ביולי

מתחסני ינואר-מרץ 
מועילות באפריל

40-59 93% [82, 97] 98% [95, 99] 99% [93, 100] 99% [95, 100]

60+ 81% [73, 87] 83% [74, 89] 94% [88, 97] 97%  [95, 98]

עליה של פקטור 10-100 ב- neutralizing antibodies שנצפית אחרי מנה 
שלישית צפויה להועיל גם מול דעיכת חיסון (waning) וגם מול וריאנט עמיד.



סיכום ביניים - למה צריך מנה שלישית?

מספר החולים במצב קשה עולה בקצב מהיר - גם ●
בקרב מחוסנים  - רבים מהם קשישים עם מחלות 

רקע

יש ירידה משמעותית בנוגדנים המנטרלים●

יש עדויות לירידה בהגנה מפני מחלה קשה מול ●
וריאנט דלתא בקרב מבוגרים בתלות במרחק 

הזמן מהחיסון

גיל מתחסני ינואר 
מועילות ביולי

מתחסני פברואר 
מועילות ביולי

מתחסני מרץ 
מועילות ביולי

מתחסני ינואר-מרץ 
מועילות באפריל

60+ 81% [73, 87] 83% [74, 89] 94% [88, 97] 97%  [95, 98]



3. בטיחות ומועילות מנה שלישית



הניסיון שנצבר מראה כי החיסון בטוח

לחיסון פרופיל בטיחות טוב ואינו חריג מחיסונים אחרים.●

כמו לכל חיסון ותרופה גם לחיסון זה יש תופעות לוואי שרובן אינן חמורות.●

במנה שניה, תופעות לוואי סיסטמיות בגיל המבוגר היו פחותות ביחס לגיל הצעיר.●

מתן מנת דחף מקובלת בחיסונים שונים לעיתים גם בהעדר אישור גורמים ●
.FDA רגולטורים כדוגמת



עדויות ופערי ידע לגבי מנת דחף שלישית 

התזמון שבו תידרש מנה שלישית בגיל מבוגר ואוכלוסיות בסיכון חיכה להצטברות עדויות ●

לגבי משך ההגנה המתקבל ממתן שתי מנות בהפרש זמן קצר.

כ-4000 איש בישראל קיבלו מנת דחף שלישית, ולא נצפו תופעות לוואי משמעותיות.●

במדוכאי חיסון שקיבלו מנה שלישית רק מעט יותר תופעות לוואי מאשר מנה שניה.●

לא קיים מידע על תופעת לוואי במנה שלישית לגיל המבוגר.●

ניהול סיכונים: סיכון ממחלת קורונה קשה אל מול תופעות לוואי שעד כה לא היו קשות.●



Humoral and cellular responses after a 
third dose of BNT162b2 vaccine in 
patients treated for lymphoid 
malignancies. Rey et al. 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101
/2021.07.18.21260669v1 

תימוכין לעליית רמות נוגדנים בעקבות מנה שלישית 
רמת הנוגדנים צפויה לעלות:●

נמדד במדוכאי חיסון שקבלו מנה שלישית○

דווח על ידי פייזר על מנה שלישית למחוסנים בודדים ○

נמדד במחוסנים שחלו○

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.18.21260669v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.18.21260669v1


נמצא קשר חזק בין רמת הנוגדנים המנטרלים וההגנה מפני תחלואה

Khouri et al. Nature medicine, June 2021
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רמת נוגדנים ממוצעת



סיכום ביניים - למה מנת דחף מועילה?

מנה שלישית מעלה את רמות הנוגדנים המנטרלים ●
כנגד דלתא פי 10 ומעלה

נצפה קשר חזק בין רמות נוגדנים להגנה בארץ ●
ובעולם

← מנה שלישית לקבוצות הסיכון צפויה לצמצם 
     משמעותית תחלואה קשה ולחסוך חיי אדם

יחס
(95%CI) 

קבוצת 
ביקורת
ממוצע 

גיאומטרי
(95%CI) 

מקרים
ממוצע 

גיאומטרי
(95%CI) 

 0.35
(0.19-0.67)

501
(395-636)

178
(71-450)

רמת נוגדנים 
מנטרלים במועד 

החשיפה



4. נקודות מרכזיות מדיון הוועדה



הירידה במועילות החיסון בקרב המבוגרים - משכנעת.❖

גם לא לחסן זו החלטה, לפי כל הנתונים שבידינו - יותר מסוכנת.❖

מנות דחף הן דבר מקובל בתוכניות התחסנות.❖

במבוגרים שיעור תופעות הלוואי הוא נמוך.❖

מדינת ישראל הקדימה את מדינות העולם במתן החיסונים (כולל בריטניה וארה"ב). ❖
לכן אין עדיין נתוני ייחוס מהעולם לגבי דעיכת יעילות החיסונים.

נקודות מרכזיות שעלו בשורה ארוכה של דיונים יסודיים
 וניתוח מעמיק בוועדה



מחלת הקורונה והפגיעה באוכלוסיית הקשישים

קשישים – אוכלוסיה בסיכון❖

תמותה גבוהה❖

השפעות הכניסה לבידוד - הנזק הנפשי – הפחד, הבדידות❖



חיסון קשישים יעיל ומונע תחלואה:
ניסיון ממנות 1 + 2 של החיסון

אימונוגניות טובה, גם אם נמוכה יותר בקשישים

Lustig, Sapir, Regev-Yochay et al. Lancet Resp Dis. July 2021
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ירידה חדה באשפוז בישראל לאחר מתן מנת חיסון שנייה
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 Impact and effectiveness of mRNA BNT162b2 vaccine against SARS-CoV-2 infections and COVID-19 cases, hospitalizations and
 deaths following nationwide vaccination campaign in Israel: an observational study using national surveillance data. Lancet 2021
Haas et al
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החיסון יעיל בקשישים - תחלואת קשישים ירדה דרמטית עם מתן החיסון



שיקולים נגד מתן מנה שלישית
אולי יגיע חיסון מותאם לדלתא?❖

צפוי להגיע רק בנובמבר או מאוחר יותר והצורך הבוער הוא כבר עכשיו.➢
למה שהעולם ילמד עלינו? ❖

כיוון שזכינו להיות המדינה הראשונה בעולם שהתחסנה, אצלנו יש את הצורך הדחוף ➢
לשמר את ההצלחה בכך שנהיה הראשונים למנה שלישית.

❖FDA יש לחכות לאישור
➢ FDA פעמים רבות בארץ ובעולם מבצעים פרוטוקול מנות דחף שונה בטרם אישור

לא מספיק ידוע על בטיחות❖
הסכנה מקורונה עבור מבוגרים גבוהה, מנגד הסיכון מתופעות לוואי ממנה שנייה היו ➢

פחותות ואנשים שכבר חוסנו במנה שלישית לא פיתחו תופעות לוואי חריגות.
שוויוניות עולמית – לא ייתכן שבעולם אין די מנות ראשונות ואנו כבר מחלקים מנה שלישית❖

חשיבות עולמית לשימור הצלחת מבצע החיסון הישראלי.➢



5.המלצות הוועדה



המלצת הוועדה המייעצת לחיסוני קורונה

מתן מנת דחף גילאי 60 ומעלה●

למעט מחלימים אשר ידון בהמשך.○

מנת דחף לדיירי "מגן אבות" ולבתי חולים גריאטרים●

בחינת מתן מנת דחף לסגלים רפואיים ולצעירים בעלי גורמי סיכון ●

דרוש המשך דיון○

מתן מנת דחף לא לפני תום חמישה חודשים ממנת החיסון השניה.●


