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 עיקרי המלצות:

הצוות ממליץ  ,על אף העדר הוודאות לגבי צפי הגעת החיסונים – חיסון במנה אחת במקום בשתי מנות .1

 ולחסן בשתי מנות חיסון FDA -לפרוטוקול החיסון שנבדק על ידי החברה ואושר על ידי ה להיצמדבשלב זה 

הן בשרידות  ליעילות החיסון במנה אחתמידע בנוגע הסיבות לכך נעוצות בהעדר . על פי לוח הזמנים שנבדק

בסיכון יה בפרט באוכלוסיבשתי מנות חיסון להתמיד ממליצים  .החסינות( longevityבמשך )הנוגדנים והן 

כל .  ובכך לסכן את יעילות החיסון באוכלוסיהבלבד לחסינות חלקית לגרום עלול חיסון במנה אחת . גבוה

אלה מעבר לסוגיות של כיסוי ביטוחי ומקצועי של החברה המייצרת כמו גם אפשרות של יצירת בלבול וחוסר 

 אמון בציבור. 

הצוות ממליץ שבסדרת חיסונים עדיף שינתן תרכיב  – שונותשיוצרו על ידי חברות ון חיסחליפיות בין מנות  .2

תדריך החיסונים כיום מאפשר להשתמש בחיסונים מיצרנים שונים אם החיסון שניתן כמנה  מאותו יצרן. 

 ראשונה אינו זמין או אינו ידוע. 

טוקול ורשלא לחרוג מהפהצוות ממליץ  – כהנחייה יום 21 במקום כעבוריום  28ה לאחר ימתן המנה השני .3

. רוב חברי הצוות סבורים שככל הנראה לא תהיה לכך השפעה FDA -שנקבע על ידי החברה ואושר על ידי ה

על פגיעה ביעילות החיסון ובמידה ויש הכרח לוגיסטי שמחייב הדבר אפשרי. ככל שלא מדובר בהכרח מומלץ 

בתדריך כבר קול גם בעניין זה. מיעוט הצוות סבר שאין לסטות כלל מהפרוטוצמד להמלצת חברת פייזר. ילה

ימים יש לתת את המנה שנייה בכל פרק זמן ואין צורך  21-כתוב שאם חלף פרק זמן ארוך יותר מ החיסונים

 .להתחיל את הסדרה מחדש

 

  בותה ליעילות הסרת אחריות של החברה מהתחייחריגה מהפרוטוקול המומלץ עלולה להביא למצב של

דבר שעלול להוריד את שיעור  משפטית ומפגיעה באמון הציבורכפי שהוכחה בניסויה, מחשיפה 

  .ההיענות הכללית לחיסון שעד כה הוא מרשים ומוצלח מאוד
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 מערכת קליטת הדיווחים על תופעות לוואי ואירועים חריגים .4

 זיות תסאעל הופעת פר שנקלטו במשרד הבריאות דיווחים 26ישנם  –זיות )תופעת לוואי( אסתפר

. מדובר בתגובה , אם כי ככל הנראה קיימים אירועים רבים שלא דווחוהמנה הראשונחולפות לאחר ה

להמשיך  שככל הנראה לא מדובר בתופעה ייחודית לחיסון הקורונה אך י מוכרת אחרי חיסונים שונים.

באירוע  הקלות כחלק מכלל תופעות הלוואי יש לשקף מידע זה לציבורו במעקב אחר שכיחות התופעה

 .אחרי תגובה זו ניעה לקבל את המנה השנייה של החיסוןאין מ. כזה

  שקופה. יש להסדיר את מערך הדיווחים כך שכלל הדיווחים יועברו דרך מערכת אחת 

 

מומלץ  - בקורונהלחלות שמצויים בסיכון  ואת האנשים עם צרכים מיוחדים)או את סביבתם( ן ילדים וסיח .5

 דיון על מקרים מיוחדיםשהתבקשה כל קופה להקים לצורך להפנות מקרים ספציפיים כגון אלה למנגנון 

 יה של אנשים עם צרכים מיוחדים. יאין מקום להחלטה גורפת על כלל האוכלוס .המחייבים קדימות בחיסון

 

של תדריך החיסונים  את הנוסח הנוכחי  הצוות ממליץ להעביר  – אלרגיה כתוצאה מחשיפה להזרקות .6

 בעניין אלרגיה כתוצאה מזריקות להערות האיגוד הישראלי לאימונולוגיה ולאלרגיה. 

 

 עיקרי מסרים לדוברות:

מנע בשלב זה ייום ולה 21של רווח זמן , בשל אותו יצרןמנות חיסון  2היצמדות לפרוטוקול פייזר לפיו  .1

 יום.  28 -ל שתי מנות הזמן בין רווח ומהארכת  מנה אחת מהסתפקות ב

 אין שוני מהותי בהיקף ובמהות תופעות הלוואי מחיסונים מוכרים אחרים.  ,עד כה .2

קופות החולים יקבעו זכאויות לחיסון בקדימות גבוהה למטופלים שיש לכך הצדקה רפואית מובהקת  .3

 וידאגו לחיסונם. 
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 :דברים בשם אומרם

  הציבור בריאות -חיסונים מעקב וניטור עדכון סטטוס  .7

 ד"ר אריק האס( מצורפת מצגת האגף לאפידמיולוגיה בבריאות הציבור(. 

  מטרת המעקב לייצר תהליך שמאפשר מתן חיסונים בצורה בטוחה תוך בחינה רציפה של בטיחות

 החיסון )ועצירה במקרה של זיהוי בעיה( ובחינה עיתית של יעילות )הכוונת מדיניות בהתאם(.  

  נחליאלי: קופות החולים, בתי חולים, מד"א.  –מקורות המידע . החיסוניםמעקב אחר מתן מתבצע

ביחידה ניהול הסיכונים בנוגע למתקבל מידע במקביל אפידמיולוגיה והאגף למנותח על ידי המידע 

 בטיחות הטיפול. ל

  ראו פירוט במצגת(.  60מעל גיל מהמחוסנים הם  70% –התקדמות המבצע( 

 נמצאו חיוביים. 1000חיסון וכמעט נבדקו לאחר קבלת ה 27,000מעל  – מאומתים אחרי קבלת החיסון 

מחלימים חוסנו בקבוצות גיל שונות. אנו עוקבים בשוני  3200 מאומתים )לאחר חיסון( אושפזו. 30 -כ

 בתופעות הלוואי של מי שהחלים וחוסן לעומת אלו שלא חלו בעבר. 

  החל לדווח ללא פילטריםקרון הוא יהעריגים. תופעות לוואי ואירועים ח –לדווח נדרשים על מה .

זו נקודת )אירועים שהתרחשו תוך חודש מהחיסון  ועד טעויות במתן החיסוןמתופעות לוואי, 

 (. cut off –ההתייחסות 

  מרכיבים, איכות התרכיב, תגובות שקשורות בטעויות, אחסון לקוי, פג תוקף...  –סיווג האירועים

 שילוב של אירועים סטטיסטיים בסמוך לחיסון. לקרותאירועים מסוימים יכולים 

  בלוטות לימפה כלליות: כאבי בטן, כאבי מפרקים, חיוורון, תפרחת,  –לוואי שונות שמדווחות תופעות

 , סחרחורת וחולשה כללית. 38מוגדלות, עילפון, חוסר תאבון, חום מעל 

 7 -. מקרה בודד של פרכוס כללי ופניםיד, רגל,  –פרסטזיות דיווחים של  26 –פעות נוירולוגיות ות 

  עם ראיית ענן(. 1מקרים של תופעות אחרות )

  עם אירוע מוחי )אחד מהם ללא  3מקרים של אשפוז בקרב מקבלי החיסון.  7דווחו  –אשפוז ותמותה

מחלות רקע משמעותיות שהיוו הסבר לפטירה. מ כולם סבלו –ם נפטרי 4 מחלות רקע משמעותיות(.

 .ור נסיבות אשפוזקלחנדרש תהליך 

  יש חשיבות לזירוז תחילת העבודה של וועדת המעקב הנמצאת בשלבי הקמה. –ד"ר בעז לב 

  טל ברוש ד"ר–  

o  על מחוסנים שהיו עם לא פורמליים לא מעטים ישנם דיווחים הנתונים על הפרסטזיות לגבי

שמוצגים אחד הגיע לאשפוז. מהנתונים  – 2היו ב"אסותא אשדוד" פרסטזיות. אצלנו 
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את במידע זה לשתף מומלץ מדובר באירועים נדירים, התופעות חולפות ללא נזק. ומהתרשמותי 

 . בהלויעל מנת שלא י הציבור

o  כיוון . גם בהיבט הלוגיסטי וגם במעקב אחר המחוסנים נראית טובבמבצע החיסונים המערכת

. בסוף צריך פעות שונותתותהיינה ושמחסנים בהיקפים גדולים חלק מהמחוסנים עם מחלות רקע 

 מחסנים את כל המדינה. לזכור ש

o  ממליץ לקיים מעקב אורכי לגבי תופעות ייחודיות כמוBell's palsy  ולבדוק האם שיעור

 ארעות עולה לאחר החיסון.יהה

 "מהמקרים.אחד אירועים ויש לבדוק כל כאשר מחסנים קבוצה גדולה יש  –בעז לב  רד 

  פרופ' גליה רהב–  

o  במערכת הפנימית בשיבא יש  .דיווח. חלק מדווח בנחליאליאופן הב שיש חוסר סדרמתרשמת

ואנחנו שולחים לכל אחד לציבור  ממשק. אנחנו בשיבא פיתחנו דיווחים פנימימוקד בנוסף 

 מבקשים שידווח על דברים ספציפיים לאחר החיסון.  ו

o ואי וגם על אירועים מבקשת להסדיר דיווח אחד מרוכז למשרד הבריאות גם על תופעות לו

  חריגים.

o  מערכת אפליקטיבית.  ממליצה עלתת דיווח ולכן להבנתי יש 

o  חוסר מודעות אפילו בקרב אנשי צוות רפואי. אני חושבת שזה לדעתי יש  -בנוגע לפרסטזיות

 אבל אין סיבה ללחץ כתוצאה מזה. ולא ביטוי של סטרס אמיתי 

o  המחלימים שהתחסנו. יש לעשות בכך סדר ולמנוע  של כמותלא ברורה הזליגה  –חיסון מחלימים

 . מצב של חיסון מחלימים

o  כדי שנדע להבטיח לציבור המתחסנים את צריך להיות ברור הזמינים המידע על כמות החיסונים

 .היהמנה השני

  הדיווח על תופעות לוואי הוא לבריאות הציבור. הדיווחים על אירועים של בטיחות  –אניס אמיליה ד"ר

 . (ירון ניבמנהל איכות ובטיחות )פרופ ול זה להטיפ

 אחרי ואת ההשתנות של הופעתם  חיוביים אחרי חיסוןממליץ לעקוב אחר  –( יורם חמו 'תא"ל )במיל

 חלוף תקופה. 

  'רון דגן פרופ–  

o  ככל שתופעת הלוואי יותר חמורה הפרופורציה של הדיווחים יותר גדולה. ברור שכל דבר שהוא

מעבר לכאבים יקבל פרופורציה אחרת. פרסטזיות היא תופעה מוכרת בחיסונים. יש סיבות שונות 

בקלסיפיקציה של ארגון הבריאות העולמי לתופעות לוואי והפרסטזיה היא תופעת לוואי ידועה. 

 מופיעה בהקשר לחרדה. תופעה זו
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o  רשימה של מהאחת תופעת לוואי אין לנו הוכחה שזו תופעת לוואי טיפוסית של קורונה אלא זו

 של חיסון. וואילופעות הת

  אהרונה פרידמן ד"ר–  

o  יהיהמנה השנמתן כדאי לחשוב האם יש לתופעות לוואי מסוימות השלכה על. 

o נחליאלימערכת לכל מטפל בישראל צריכה להיות גישה ל. 

o נהושפעות לוואי שהיו אחרי המנה הראלשאול על תויש ה ילפני המנה השני. 

o  אין ולחלק מהמחסנים  הגורם המטפלאינם קיימת כי המחסנים הם של חיסון מחלימים הזליגה

 גישה לתיק המטופל. 

  המטופל כנס למערכת איתן ולראות האם ייש מערכת בהקמה שבה כל רופא יכול לה –אריק האס ד"ר

 נבדוק את זה. לכל רופא תופעות לוואי הנגשת המערכת של דיווח . לגבי הוא מחלים

  אניס אמיליה ד"ר–  

o יהיהשנוסיף לתדריך תשאול תופעות לוואי טרם מתן המנה נ . 

o מחשוב. אגף הנעלה את ההצעות לאנו המערכת בהקמה ו 

  מאור יסמיןד"ר: 

o  גם לא מאפשר לראות אם יש קשר בית תופעות לכל אחד.  נהזמי אינההנחליאלי כיום מערכת

 לוואי לבין אצווה מסוימת.

o  הודעה מסודרת שניתן לדווח שלא דרך המערכת.בלצאת נדרש 

  ארנון שחר ד"ר–  

o  כאשר הם להתחסן למחלימים יש רופאים מטפלים שממליציםsero negative. 

o  בבחינת( יש אנשים שנחשפו לחולה מאומת והלכו מהר להתחסןPEP צפוי שתופעה זו תלכלך .)

 את הנתונים מבחינת יעילות ותופעות.

  מציע ליצור רשימת תופעות לוואי אפשריים לפי שכיחויות )"רשימת רמזור"(, כדי  –ד"ר יאן מיסקין

 להקל על רופאים ששואלים.

  'רון דגןדעתו של פרופ' מצטרף ל –שמוליק רשפון פרופ. 

 

 חיסון אנשים עם צרכים מיוחדים וסביבתם .8

  ד"ר בעז לב–  

o לאור העובדה  קבוצות של אנשים עם צרכים מיוחדיםחיסון שאילתה לגבי נדרשנו להתייחס ל

התמותה אפילו יותר מאנשים עם מחלות התחלואה הקשה וגבוה בקבוצת מצויים יחסית הם ש
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שיש להם סיכון  סביבתם של ילדים ואת האנשים עם צרכים מיוחדיםרקע. יש בקשה לחסן את 

 .במקרה ויחלו בקורונה

o  שבמקרה ויחלו  עם מחלה קשהוילדים עם תופעות נוירולוגיות  מדובר לרוב על –ד"ר מיכל שטיין

 . ואה קשה ותמותהלבקורונה הם בסיכון מאוד גבוה לתח

  הם לדעתי דים כאלו ולא בטוח שצריך החלטה גורפת. לא ראיתי ילאצלנו בבית החולים  –ד"ר טל ברוש

ילדים מדוכאי חיסון כמו של קופות החולים דונים במנגנון ינכללים במסגרת המקרים שצריך להיות נ

 שהמנגנון יהיה יעיל.. חשוב ועוד מחלות שונות

  'שסובלים מגורמי  ילדים עם צרכים מיוחדיםלדייק את ההגדרה שמדובר בצריך  –אלי סומך פרופ

 סיכון לחלות בקורונה.

  בעיות שכליותה עם ירק לאוכלוסישמיועד מתחם  נובירושלים פתח "ארנה"ב –יאן מיסקין ד"ר- 

  ראוי שיהווה דוגמה לאוכלוסיות דומות. וכך לא לחשוף אותם לציבור ופחות לסכנם. התפתחותיות

 

  פרופ' איתמר גרוטו - אלרגיה כתוצאה מחשיפה להזרקות .9

  באותם מקרים שיש תגובה אנפילקטית האיגוד לאימונולוגיה ואלרגיה המליץ בפנינו כי  –ד"ר בעז לב

מומלץ אנפילקטית אלו שהייתה להם תגובה בקרב יה. ילחסן למנה השנשלא לחיסון הראשון מומלץ 

 ואלרגיה.נקבל את תגובת האיגוד הישראלי לאימונולוגיה דקות.  30 -להאריך את משך ההשגחה ל

  'גליה רהב פרופ–  

o  אין להתרשמותי . שמופנות אליהם עקב כמות המתחסנים בכמות השאלותמוצפים האלרגולוגים

ייעדנו יום מסוים לאנשים שיש להם בבית החולים שיבא . ה של האיגודהסכמה גורפת להמלצ

 באנשים המוכשרים לכך.  24/7אלרגיה משמעותית. אי אפשר לאייש 

o PEG  .מופיע יותר בתרופה מוזרקת 

  לא הפנינו את כולם לאלרגולוגים.אצלנו בקופה  –ארנון שחר ד"ר 

  לא היה עד עכשיו אנפילקסיס במיליון מחוסנים. אנחנו מחסנים מבקש להזכיר כי  –טל ברוש ד"ר

 זהתגובה אנפילקטית היה תים. הבנו שמדובר בחיסון כמו כל החיסונים ואם יאצלנו את כל האלרג

 . להקל בהנחייתנולכן מציע  מאוד נדיר

  'לאלרגן ידוע יש בלבול. כמעט ואין מקרים כאלו של אנפילקסיס. מי שיש לו אלרגיה  –אלי סומך פרופ

נדרשת  .יכול להתחסןאם האלרגיה היתה לאחר זריקה או לאחר מתן פומי  בין למשל פניצילין 

 דקות.  30השגחה ארוכה יותר של במקרים כאלו 
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 במנה אחתפייזר חיסון  .10

  עם החברות . יש דיונים לגבי הקדמת משלוחי החיסונים אנחנו נמצאים בסוג של אפילה –ד"ר בעז לב

אנחנו . הסכמית סודיות מגבלותבגלל מה תוכנם אבל אנחנו לא יודעים המייצרות את החיסונים 

מספיק חיסונים במטרה נתן שלא יהיו ינדרשים לשאלה האם ניתן להסתפק במנת חיסון אחת בה

כגון מדינות מערביות מדיניות שנהוגה באור להגדיל את כמות המחוסנים. אבקש התייחסותכם ל

יום נוצרת  12אחרי חודשים. ידוע כי  3 -ה ביכבר קיבלה החלטה לדחות את המנה השנישבריטניה 

 תגובה חיסונית וגם  תהומורלי תגובה חיסוניתעד כמה נוצר גם לא ברור מידה מסוימת של חסינות. 

 שאלות: לשלוש. מבקש התייחסותכם תתאי

o  נתן שאין מספיק חיסוניםיבה לחסן במנה אחתהאם ניתן? 

o 21 -יום במקום ב 28 -ה לימה המשמעות של דחיית החיסון במנה השני? 

o ?האם ניתן לשלב מנות חיסון שיוצרו מחברות שונות 

  'אלי סומך פרופ–  

o ביום במקום  28בדחיה ומתן החיסון ביום אימונולוגית אני לא רואה בעיה יה. ילגבי השאלה השנ

מנע מחריגה ילהככל שניתן בר בסיבה לוגיסטית לא חושב שיש בעיה אבל ממליץ ודאם מ .21

 מהפרוטוקול. 

o  ואז  –לא ברור אם המנה השנייה היא בוסטר צריך לחשוב באיזה תנאים.  -לגבי מתן מנה אחת

 ויש אפילו יתרון לדחייה. –אפשר לתת אחרי חודשיים שלושה 

o יש מצבים שצריך וננסה להבין את לחברה המייצרת קול שעבדולפעול על פי הפרוט העדיפות היא .

וצרת הגנה שהיא גבוהה באופן נלאחר המנה הראשונה יום  14הבסיס המדעי של זה. אחרי 

, מכיוון שמרבית מקרי ההדבקה לאחר המנה הראשונה קורים בשבועיים  55%משמעותי יותר מ 

האם המנה הראשונים שלאחר החיסון וזה יקרה בין אם ניתן מנה אחת או שתיים או יותר. 

חלט ניתן אז זה בה –אם זה בוסטר היא בוסטר או שהיא מחזקת את המנה הראשונית.  יהיהשנ

 .הילדחי

o  שצריך לבחון אותה באם  מתן מנה אחת של פייזר ומנה שניה של מודרנה זו גם אפשרותלגבי

יש תאוריה שאומרת  דבר מוכר בעולם החיסונים.. זה יתברר הצורך בכך ואין לפסול זאת על הסף

 של התגובה האימונית. תהוורסטיליומסוג שונה יכול לשפר את כנגד אותו אנטיגן שמתן מנות 

 והיא אף רצויה במצבים מסוימים. heterologous prime-boostהתופעה נקראת 

o  כי זה עבד. אותם לא ומאותה חברה מנות  2שקבוצות הסיכון יקבלו ולוודא צריכים להתאמץ אנו

. אני חושב על הסף הייתי מסכן. אם יהיו אילוצים שיצריכו מנה אחת לא הייתי שולל את זה

נכון להגן על הרבה יותר אנשים לתקופה מסוימת. צריך להבין טוב יותר את מצב של מחסור שב
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קבוצות החיסון שמץ כמה שיותר  אהבסיס המדעי של זה. כרגע לא שולל את זה על הסף. הייתי מת

 בפרוטוקול הנוכחי. יחוסנו 

  פייזר בודקים את האפשרות של חיסון בודד.אציין שגם  –לב בעז ד"ר 

  ברוש ד"ר טל–  

o  חושב שלהבדיל מהחיסון שלAZ,  בפייזר  ,מנות 2מה קורה עם מנה אחת לעומת ששם בדקו

ובמודרנה לא בדקו זאת. יש מעט מאוד אנשים שלא קיבלו את המנה השניה בזמן ולכן לא ניתן 

לזמן  לדעת מה היעילות של מנה אחת. סביר מאוד להניח שהמנה הראשונה נותנת הגנה טובה

 . מסוים

o  היה הגיוני לחסן בחיסונים בהמשך, שנהיה מוצפים  נדעאם  –דעתי שיש לחשוב בצורה הפוכה

במנה אחת את כל מי שאפשר בידיעה שאוכל לתת לכל הציבור. אבל כרגע אני תחת הנחת עוני 

 הצריכ יה בסיכוןיאוכלוסקבל מספיק לכולם לכן אני חושב שהשאין מספיק ואז יש הפסקה עד שנ

 כמו שצריך.  תלהיות מחוסנ

o במיוחד זה עלול מאוד לבלבל את הציבור ולערער את האמון הציבוריחשוב לקחת בחשבון ש ,

 .לאור העובדה שהציבור נוטה לעוות מסרים

  'חיסון במנה אחת יהי בבחינת תפסת מרובה לא בהעדר מידע נוסף אני חושבת ש –דנה וולף פרופ

הרמה של הנוגדנים המנטרלים נמוכה נכון. אנחנו לא יודעים לכמה זמן זה מגן. יהיה לא תפסת, ו

להיות  העלולמשמעותית מאשר זו שנמדדה לאחר המנה השניה. רמה נמוכה של נוגדנים מנטרלים 

ראויה לציון ו מסודרת  עובדת בצורההמחסנת ות ומוטציות. המערכת ויעמידהתפתחות מתכון ל

 .ולא הייתי פוגעת במאמץ הגדול והחשובוחריגה כעת תיצור בלגן 

  'יה. בעד יבפאזה השנהסוגיה נבדקה לצאת מהתוכנית המקורית של פייזר.  תנגדמת -רהב גליה  פרופ

 . שיקול נוסף זו התחלואה המאוד גבוהה שאנחנו מצויים בה. 28 -ולא לדחות ל 21 -לתת ביום ה

  למה. אסור שיהיה זיגזג ולכן אני נגד לשנותאם משנים אז צריך לשתף ולהסביר  –יאן מיסקין ד"ר. 

  אורי פיינשטיין ד"ר–  

o כל מי שקיבל מנה ראשונה יקבל מנה שניהכך ש שומרים חצי מהמנות.  

o יה הזו. ימסכים עם האמירה שיש לחסן בשתי מנות כדי להשיג את האפקט לאוכלוס 

o אלא רק מסבךלטעמי לא נותן דבר  28 -ל 21 -המעבר מ. 

o  .לא מסיבה כלכלית. להבנתי מנהלים שיח עם מודרנה ופייזר. שתי החברות נגד באופן מוחלט

המודל הכלכלי בעיני לא משמעותי. קיבלו תוצאות שלא היו מרוצים מהם לגבי רמת הנוגדנים 

 ולכן ההתעקשות כרגע לא לרדת למנה אחת. 
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o  :השיבה פייזר  –מתן החיסון את להם שאלנו מה לעשות עם אנשים שיש להם חום ודוחים למשל

 . 21 -לוקחת אחריות על יעילות החיסון למי שלא יחוסן ביום השאיננה 

o בהיענות להתחסנות אם נשנה מדיניות בעניין זה. ירידהחושש מ 

  'רון דגן פרופ–  

o  יום.  21 -מעבר לחריגה מנות ו 2 במתן שלמתנגד לשינוי בלוח הזמנים 

o מנות 2 נראה סביר שתהיה הגנה טובה אחרי.  

o  נראה שחסינות עדר תהיה פחות ברורה, אם בכלל לאחר מנה אחת שכן הנוגדנים נמוכים יותר

 ולא ברור לכמה זמן

o .אין מושע כמה הגנה יש לאחר מנה אחת לאורך זמן ארוך ממספר שבועות שכן זה לא נחקר 

o בבת אחת  מספר ניסיונותהם מאפשרים כרגע  .שאיננה בשליטההתנהלות אנגליה היא דוגמה ל

לכך . אני לא חושב שזה דבר נכון כשאין כולל מנה אחת וכנראה גם עירוב בין החיסונים השונים.

הם מסירים אחריות. אחרת יש לנו אזהרה מהיצרן שלא לשנות  –ביסוס מדעי.זה פתח לתביעות 

ת אנחנו לא יכולים לתת שום גב לדבר הזה. תהיינה תביעות ולא תהיה הגנה כי חרגנו מהוראו

 היצרן. 

o  דחייה של המשך חיסונים למתחסנים חדשים במספר מוגבל של שבועות הסיכון שלנו הוא כרגע

 דחיה של חודשים בכמות התחלואהבפוטנציאל ושינוי בסדר החיסונים או בלוחות הזמנים הוא 

 . ואי סדר בחיסונים

  'גרין מנפרד פרופ–  

o  .מבחינה אפידמיולוגית זה לא חסר היגיון. אם הנושא הוא יותר מורכב מלדון על זה באופן חופשי

יש לזה היגיון אם אתה רוצה להגיע אם אתה רוצה למנוע סירקולציה  50% -החיסון יותר יעיל מ

 של הנגיף במספר חודשים. 

o יום. הימים לא משחק תפקיד בדר"כ. אין משהו ביולוגי  21-עד היום לא מבין על מה מבוסס ה

 .22יום ולא ב 21 -יום הוקא בומדעי לחסן ד

o  אנשים לא יבואו למנה שניה. החברות תמיד אומרות שאין ייתכן שכתוצאה מכך  –החסרונות

 . Bלהם נתונים או מידע. נתקלנו בזה גם בהפטיטיס 

o  יהיה קשה להסביר לציבור את הבלבול הזה. צריך להסביר את זה לציבור היטב. צריך לשקול

דורש הסברה לציבור שאנחנו תוך כדי מגיפה ועושים האם ניתן להעביר את המסר לציבור זה 

 התאמות. 

o  הייתי מעדיף שיהיה מסמך שיפרט את מה שכל אחד אמר ואז לקחת את המסמך ולהחליט מה

 טוב לנו אפידמיולוגית.
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  אהרונה פרידמן ד"ר–  

o יום ולא הייתי משנה שום דבר.  21שאר בפרוטוקול אחרי יתומכת לה 

o  יקשה על הסקת מסקנותמועדים או שינוי  חיסוניםערבוב ת המועילות. לבדוק אמתכוונים אנחנו .

 . צמד למידע הקיים כדי שנבחן מחקרית נכון את הדבריםילהאלה חיסונים חדשים וחשוב 

  תומכת לדבוק בפרוטוקול. אנחנו רחוקים מחיסון עדר. צריך להסתכל על תת  –יסמין מאוד ד"ר

 שם זה נראה לי מסוכן במיוחד כי זה עלול ליצור הדבקות.ה. למשל בתי אבות יקהילות באוכלוסי

  'ורמות בלבד . חיסון עם מנה אחת לא מספיק ברור מבקש להוסיף היבט בטיחותי –דני כהן פרופ

יותר של נוגדנים כולל נוגדנים מנטרלים לאורך זמן ותחת חשיפה טבעית לנגיף באוכלוסייה נמוכות 

 . immune enhancementגביר סיכון של יכול לה

  'שלמה מעין פרופ–  

o הציבור. מנע מבלבול של ייש לה 

o  מוטציות ולא ברור אם הגנה מופחתת תתמודד כראוי עם המוטציות. להופיע התחילו 

  )יורם חמו תא"ל )במיל–  

o  .חושב שלא צריך לשנות בכל הנוגע לאוכלוסיות הסיכון 

o  חולים  יםהתרומה היא שאנשים לא נהי –מטית מת. רפואיים או ציבורייםרק השיקולים הם לא

 יה מוסיפה קצת זה נותן הרבה יותר.יגם אם המנה השנ -קשים 

o  ולכן למיטב ידיעתי אנחנו לא יודעים כמה זה מונע. אין לנו תוצאות מהניסויים –הדבקות לגבי 

 .זה בעצם לא חכם לעשות את זה. אולי אם היו נתונים זה היה נכון באוכלוסיות מסוימות

o חושש שזה יעשה בלאגן גדול ויפגע באמון של הציבור.  –קולים ציבוריים שי 

o  זה אולי עוזר בלוגיסטיקה אבל אני לא רואה שזה עוזר באיזו שהיא צורה 28 -ל 21לגבי. 

  לגבי  –טל ברוש ד"רimmune enhancement  כיוון עוקבים על תחלואה אחרי מנה ראשונה ניתן לבדוק

ראשונה. זה יכול להיות מעניין אם ניתן יהיה להציג את זה. צריך כמובן תחלואה חמורה אחרי מנה 

 שיהיה מעקב בטווח הקצר והוא חשוב גם בהמשך.

  אם יהיו כאלו שקיבלו רק מנה אחת יםדוגמתימלהיות זהר יצריך לה -לגבי ערבוב  –גרין מנפרד פרופ .

היה במצב שלא נוכל להסביר את של פייזר ניתן לשקול את זה ולשמור את האופציה. אחרת אנחנו נ

זהר מהדוגמתיות ילציבור. החברות תמיד אומרות שלא כדאי. בפועל אין בדרך כלל סיבה. צריך לה

 .נזדקק לכך בהמשךלמקרה ש

  לגבי גם הגמישות הזו קיימת בתדריך החיסונים במצבים מסוימים. זה קיים  –רשפון פרופ' שמוליק

 הקורונה. 
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  'זה  –גליה רהב פרופmRNA טוקול ן אותה לפני שמתחילים לשנות מהפרווזו טכנולוגיה שצריך לבחו

 המומלץ. 

  'החלטה צריכה להיות דוגמתית אחרת אי אפשר להריץ את אבל ה אסור לחשוב דוגמתי –רון דגן פרופ

 המבצע. כאשר אין ברירה צריך לחשוב אחרת.  

 

 בשאלון שהועבר בין חברי הצוות: -לסיכום  .11

 56%  מחברי הצוות  44%יה לעומת יאת המנה השנניתן לדחות שאם ישנם אילוצים מחייבים סברו

 שסברו שלא. 

 תמכו באפשרות זו.  6%במקום שתיים.  חיסון אחתמתן מנת לאפשרות של ( 94%)ורפת התנגדות ג 

  

 

  ב ב ר כ ה,

 

 ד"ר בעז לב

 פרופ' שמואל רשפון

 ד"ר טל ברוש

 מצגת בריאות הציבור מצורף:
 

 :העתקים
 הצוות המייעץחברי 

 פרויקטור קורונה –פרופ' נחמן אש 
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