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 שלום רב,

נגיף סיכום המלצות קבוצת העבודה לגיבוש המלצות תעדוף חיסונים נגד  הנדון: 
 החדשקורונה ה

 3.12.2020 מתאריך - 2מס' ישיבה 

. להלן עיקרי בוועידת וידאוהתקיימה ישיבה שנייה של הצוות המייעץ  3.12.2020בתאריך 

 הסיכום:

בממצאי חברי הוועדה וגורמים רלבנטיים אחרים מפגש עם נציגי חברת פייזר לשיתוף  .1

 .5.12.2020 -מחקרי פאזה שניה/שלישית חיסון קורונה יתקיים ב

 

  -התנהלות מפגשי הצוות  .2

הוועדה דנה  הב בכל סוגיהחברי הוועדה התבקשו ליידע במידה ומתעורר ניגוד עניינים  .2.1

 .לגבי השתתפות והצבעה היועצים המשפטיים של הוועדהידי על  וובמידה וכן יונח

 חברי הוועדה תומכים פה אחד בשיתוף הסיכומים עם הציבור. .2.2

עשו כן בתיאום עם חברי הוועדה המתראיינים בתקשורת בתפקידם כנציגי הוועדה י .2.3

 דוברות המשרד.

של חברי הוועדה וגורמי משרד תוך העברת נתונים ומסרים  לראיונותישנה חשיבות  .2.4

  מבוססים ואמינים.

בין  השוויוןלוועדה בשל חוסר אמצעי התקשורת רב הצוות סבור שלא נכון לצרף נציג  .2.5

שורת ולציבור. היו גופי התקשורת אולם יש הסכמה כי דיוני הוועדה יהיו שקופים לתק

דעות חלוקות בנוגע לשיתוף הפרוטוקולים והיו שתמכו בשיתוף הסיכומים בלבד. יש 

 של דיוני הוועדה. צורך בליווי דוברות



 

1 

  

 יש לפעול ללא דיחוי בפעולות הסברה לצוותים הרפואיים ולציבור הרחב. .2.6

 

 מנות חיסון קורונה להצעה לקבוצות תעדוף  .3

 .על ידי ד"ר אהרונה פרידמן מטעם המלב"מ כנספח(הוצגה מצגת )מצורפת  .3.1

מיליון  2מיליון מנות חיסון קורונה )עבור  4הוועדה התבקשה לתכנן תעדוף של  .3.2

 מחוסנים(.

 .התעדוף אינו שונה באופן מובהק( ,)בתוך כל קבוצההיו מספר הסכמות  .3.3

 במקומות שבהם מופיע סימן שאלה הוועדה תדון על כך בישיבותיה הבאות. .3.4

 

  1קבוצה  .3.4.1

  בריאות שעלולים מערכת הסגלים רפואיים בבתי חולים ובקהילה ובכלל זה עובדי

רופאים;  33,800לפי הפירוט:  236,000-]כ להיות נחשפים וחושפים להדבקה

 12,700מקצועות רפואיים אחרים;  42,100רופאי שיניים;  6,900אחיות;  44,600

מקצועות  92,600עובדים סוציאליים;  3,100פסיכולוגים בשירותי הבריאות; 

של אגף המידע במשרד  2019אות יר: כח אדם במקצועות הברפואיים. מקור-פרא

 .הבריאות[

  ,ות/םפאיור ,יות/םינמדע ים,פוליטיגורמים חיסון מנהיגות חברתית 

ככלי להעצים את האמונה בבטיחות החיסון וכחלק  -חיונית  - ות/וידוענים

 .  מקמפיין להכרעת המגיפה

 בדיור מוגן ,בבתי אבותבמוסדות סיעוד, אותה קדימות יש לחסן מטפלים ב, 

כמו גם  ומטפלים בקשישים בביתם )מט"ב ועובדים זרים( במוסדות הרווחה

מטפלים בקשישים במסגרות  157,000-]כ מאושפזים במוסדות אלהדיירים ו

עובדים זרים(. קשישים ייכנסו לפי קריטריון  57,000-מט"ביות ו 100,000שונות )

  .הגיל, ראו בסעיף הבא[
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 סדר גודל של קבוצות  הוכן הלא >גיל70>גיל 80חיסון בשכבות  -  בסדר יורד[

; בני 1,074,800+=65; בני 720,200+=70; בני 269,700+=80הגיל: בני 

60=+1,449,700]. 

 בוצות חולים בסיכון על פי ריבוד סיכונים )בישיבה הבאה יידון מודל הריבוד(ק  - 

]חולים כרוניים לפי גיל:  (ת בהתאם לגודל תתי קבוצות החוליםקבוצה זו נחתכ

; מתחת לגיל 1,326,252=65; מתחת לגיל 1,588,812=  70מתחת לגיל 

(, יתר ל"ד, BMI>=30מהבאות: השמנה ) לפחות אחת. המחלות הן 1,078,926=60

 .סוכרת, מחלת ריאה כרונית, מחלת לב כלילית, מחלת לב אחרת, שבץ מוחי([

 

 2קבוצה  .3.4.2

 מורים/מורות וגננים/גננות[ 182,000] סגלי הוראה. 

  לפי הפירוט הבא: לפי אתר 450,000]אומדן:  נפגעי נפש וסמיםאוכלוסיות של ,

דפרסיה, סכיזופרניה -פגועי נפש )בעיקר מאניה 250,000-"זכותי", יש בישראל כ

משתמשים  500,000-ודכאון קליני(. לפי הערכת מרכז המחקר של הכנסת יש כ

משתמשים בסמים  200,000-בסמים בישראל )לא כולל אלכוהול( וממכלל אלה, כ

 .אקסטזי, קוקאין ושימוש לא חוקי בתרופות מרשם[ ,LSDקשים )

  מגיבים בעלי תפקידים הנמצאים במגע הדוק עם קהל, יש לשקול קבוצות מבין

 -]אומדן  …(ראשונים ובעלי תפקידים חיוניים )משטרה , צבא, מכבי אש, 

; אסירים 32,095; משטרה=177,000, לפי הפירוט הבא: צבא=233,445

 [.2,000; כבאות=1,850א=; מד"25,500וסוהרים=

 

  3קבוצה  .3.4.3

 בעדיפות לבעלי מקצועות עם חשיפה גבוהה לציבור -  אוכלוסיה כללית. 

 

 :שבשלב זה אין לחסןהוועדה חזרה על הגדרת הקבוצות  .3.5
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 .)בהעדר נתונים( 16ילדים מתחת לגיל  .3.5.1

 .)בהעדר נתונים( נשים בהיריון .3.5.2

  ???? חולים במחלות בהן יש כשל חיסוני פעיל .3.5.3

 ???(?בעלי סרולוגיה חיובית ) .מחלימים .3.5.4

 

 עיקרי התייחסויות חברי הוועדה: .4

  הושמעו דעות חברי הוועדה בנוגע לקבוצות התעדוף השונות. .4.1

מניעת תחלואה  –הוועדה דנה במטרות מבצע החיסון שממנה יש לגזור את התעדוף  .4.2

הוועדה סברו ותמותה )הצלת חיים( אל מול החזרת המשק לפעילות בהקדם. רוב חברי 

וזאת על מנת לשמור על תפקודה  ,שהמטרה העיקרית היא מניעת תחלואה ותמותה

פתיחת המשק תתאפשר כפועל יוצא של בריאות הציבור.  .התקין של מערכת הבריאות

מיעוט סבר שפתיחת המשק היא מטרה שבאמצעותה תתאפשר הבראה של המשק 

והתמודדות טובה יותר עם התחלואה. בעלי העמדות השונות הסכימו שחיסון  ,החברהו

   קר קשישים( תשרת את שתי המטרות.יה העלילה לתחלואה )בעיהאוכלוסי

 .בתוצאה סרולוגית שלילית קבלת החיסון את אין להתנות .4.3

יש להעביר מידע לגביהם  ,ככל שניתן לזהות על בסיס המידע הקיים "מפיצי על" .4.4

חשוב לקבל מידע מהחברות בנוגע ליעילות החיסון בהקשר זה,  יבחן תיעדופם.ובהתאם 

שהוא הנושא העיקרי  –)בנוסף למניעת חולי במחוסן עצמו  הדבקההעברה ובמניעת 

  .שנבדק במחקרים(

מיליון מחוסנים עשויה להתחיל לשנות את המציאות  2 -כמות חיסונים ל .4.5

לוגיסטי יעיל שינצל באופן מקסימלי את האפידמיולוגית ולכן יש חשיבות לתכנון 

 שיפחיתו את העומס על מערכת הבריאות.שחיסונן וכלוסיות הסיכון א וחיסון החיסונים

יש לשמור על עקרונות פשוטים לתעדוף על מנת לא להקשות על המערכת הרפואית  .4.6

 ובעיקר קופות החולים לשייך את המטופלים לקבוצה הנכונה. 

 תיה הבאות מהדיון הקודם:הוועדה חוזרת על המלצו .4.7

  אין בשלב זה לחסן מי שמוגדר מחלים. .4.7.1
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הרציונל לכך הוא בעיקר הסברה המבוססת באופן סביר שמחלימים מוגנים 

מהדבקה חוזרת, לפחות חלקית ולפחות לתקופת זמן קצרה. אי לכך הם נמצאים 

 בעדיפות נמוכה יחסית לקבלת החיסון. עלתה גם שאלה לגבי בטיחות החיסונים

-במחלימים. בשלב זה הוצגו נתונים מהמחקר של פייזר, שבו מחוסנים שהיו סרו

חיסון  הנראה ככלחיוביים בגיוסם לא סבלו מתופעות לוואי ייחודיות, ולכן 

  מחלימים אינו מסוכן.

 . בתוצאה סרולוגיה שלילית קבלת החיסוןאת אין להתנות  .4.7.2

 תבעיילאחר הקצאת החיסונים לקבוצות הראשונות בתעדוף ועל מנת להתגבר על  .4.8

 היענות לקבלת החיסון יש לפתוח חלק מההקצאה הראשונית לציבור הרחב. 

ישנה  ,של הציבור בבטיחות ויעילות החיסונים האמוןבהיבט הדוגמה האישית ויצירת  .4.9

ות, ם/אחי, ות/, רופאיםות/חשיבות כי בקרב המחוסנים הראשונים יהיו גם מדענים

. יש בכך אמירה המשרה בטחון בחיסון. יש לגייס את הקבוצות ות/וידוענים ות/מנהיגים

לעיל  4.7בהתאם לסעיף ולכן יש לאפשר  ,האלה באופן אקטיבי. חשוב שהמבצע יצליח

 . יש לתת תחושה של ביקוש והצלחה.)?( להתחסן –מהציבור הרחב גם לכל מי שמעוניין 

 שר הרשמה, ותעדוף תור הנרשמים לפי קריטריונים.ניתן לאפ

יש להקים מנגנון  ,בוצות עם בעיות בריאות ייחודיות )כגון מושתלי ריאה(בנוגע לק .4.10

 של ועדת חריגים שתדון ותיתן מענה לפניות אלה.

 כגון הקלות במגבלות לאנשים שחוסנו באופן מלא יש לבחון את המקום של תמריצים .4.11

 .כחלק מהמבצע )לשקול את התועלת והאתיקה של צעדים מסוג זה(

 

 רישום חיסוני קורונה  .5

 .על ידי ד"ר אהרונה פרידמן מטעם המלב"משהוצגה  מצורפת מצגת המשך )מצורפת( .5.1

 .של ההתחסנות כנגד נגיף הקורונה ישנה חשיבות גבוהה לרישום מתוחכם אחוד .5.2

 חשיבות גבוהה לתיעוד תופעות לוואי.  .5.3

 חיוני לתפור את החיבור והממשקים המיחשוביים בעת קביעת התוכנית הלוגיסטית.  .5.4
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 . הנוגעת למחוסניםשל העברת המידע  יםמשפטי יםהיבטולהסדיר יש לבחון  .5.5
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 מועילות/ יעילות החיסון  .6

על ידי ד"ר אהרונה פרידמן  וכן שיטות להערכתםחיסון הוצגו מדדים ליעילות ומועילות  .6.1

 .מטעם המלב"מ

  .מועילות החיסוןהערכת יש לעודד  .6.2

 

  -דברים בשם אומרם  .7

 בנוסף לקשישים ולסגלי הרפואה יש לתעדף עובדי הוראה ונפגעי נפש. -גליה רהב  'פרופ 

  ד"ר טל ברוש–  

o  לא חושב שזה היה הסיכום של הוועדה.  -לגבי מגיבים ראשונים ועובדים חיוניים

בצורה שמקשה על הגנה מהדבקה. זה דובר על אוכלוסיות שבאות במגע עם קהל 

לאו דווקא מגיבים ראשונים ותפקידים חיוניים. לא זוכר שהיה מישהו בוועדה 

שחשב שיש לתעדף בעלי תפקידים חיוניים רק על סמך חיוניותם, אלא רק על 

 סמך הסיכון שלהם להידבק והסיכון שלהם לחלות במחלה קשה.

o  שאלה מהותית היא האם החיסון מקנהSTERILIZING IMMUNITY  כלומר

 ייקח זמן עד שנקבל מידע זה. -נדביר את יכולת ההדבקה ולא רק את המחלה 

o  תחלואת כרוניות הרגילות אך יש להכניס גם המחלות הלגבי קב' סיכון, הוגדרו

כרונית ודיכוי חיסוני. התעדוף הבריטי מאד מפורט וניתן ללמוד מהם.  תיתנשימ

 לא צריך לתעדף לפי מחלות משולבות.

o 50 -ממליץ על הורדת קבוצות הגיל לכיוון ה ( לסובלים מהשמנת יתרObesity). 

o  עובדים שבמסגרת עבודתם באים במגע עם ציבור במצבים שלא  –עובדים חיוניים

 לדוגמא מורים, שוטרים, חיילי סדיר. –א ניתן להתמגן באופן מל

o .לא לחסן מחלימים אך לא לחפש סרולוגיה 

o .האוכלוסייה שיש לחסנה היא זו שעם הפוטנציאל הגדול להעברה 
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o  יש לבדוק גםAnti N Ab  כדי להבדיל בין חסינות )כמדד להדבקות לאחר חיסון

 .(המוקנית על ידי מחלה וחסינות המוקנית על ידי החיסון

  עמית הופרט ד"ר–  

o  מטרת החיסון והתעדוף. חושב שמטרת החיסון היא למנוע תמותה יש לקבוע מה

  ואשפוז. לפי זה לקבל את ההחלטות.

o  הם מנוע ההדבקה. ההתפשטות תהיה 20-40לחסן את מפיצי העל שזה בני ה נכון .

  מיליון מחוסנים. 2יותר איטית אם יהיו 

o שים במנה אחת ולהמשיך עם הגעת אולי אפשר להחליט קודם לחסן יותר אנ

 חיסונים נוספים.

  פרופ' אלי סומך–  

o  מיליון מתחסנים 2במהירות האפשרית חיסון להיות צריכה המטרה העיקרית 

 .תוך שימוש בקריטריונים פשוטים ככל האפשר

o .יש מחויבות ציבורית להגן על נותני השירות 

o ני שירות כמו סגלי יש להקצות חלק מהחיסונים לציבור הרחב בדגש על נות

הוראה ועובדים המצויים במגע הדוק עם קהל. מתן החיסונים צריך להיעשות 

במקביל ולא בטור. בכך יש אמנם סיכון מחושב שחלק מקבוצות היעד שאנחנו 

חר יותר, אבל צריך ומתכננים לחסן לא יספיקו להתחסן בשלב הראשון אלא מא

ועדפת תיאות להתחסן כבר בשלב לקחת בחשבון כי לא כל אוכלוסיית הייעד המ

הראשון. יש להימנע מסרבול והשתרכות של מבצע החיסונים ובודאי ממצב של 

 חיסונים שלא ינוצלו.

o  מיליון אנשים עשוי לשנות את  2אני רואה בקבלת החיסון זכות. חיסון מהיר של

 התמונה האפידמיולוגית על ידי הקטנת התחלואה.
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  לחסן בערים אדומות ועובדי לשקול  מחוסניםמיליון  2 לשכמות ב –פרופ' שלמה מעין

בריאות. הגישה צריכה להשתנות אם יגיעו כל המנות. המחויבות שלנו לקבוצות כגון 

 הזקנים והמטפלים בהם.

  יש לשקול מחדש את ההחלטה שלא לבדוק סרולוגיה לפני מתן החיסון.  –ד"ר רותי ישי

לוגי שלהם, חלק עלולים לפתח תגובה ולא מיליון ולא נדע את הסטטוס הסרו 2אם נחסן 

 נדע אם זה בגלל שיש להם נוגדנים.

  הגיל יש להעמיד את לאחר מכן . חשוב שעובדי רפואה יחוסנו –פרופ' דנה וולף

עובדים חיוניים יש לחסן כקריטריון, גם אם לא מגיבים בצורה מיטבית. את היתר 

 וחולים עם מחלות רקע.

  פרופ' שמואל רשפון–  

o  שבבסיס הסדר נימוקים וון שהלשנות את הסדר שנקבע בישיבה הראשונה כילא

החיסונים לעובדי בריאות ולאחר מכן את יש להקצות וחבל לדון שוב. נכונים 

כי הם קשים  עלולים להכשל. כל יתר התיעדופים לפי מחלות רקע קשישיםל

  .סיכון גבוהליישום. קריטריון גיל קל ליישום והוא כולל חלק גדול מהמחלות של 

o בקהילה.גם וגם במוסדות הקשישים  חיסון חשוב  

o בערים אלודינמיקה מאד גדולה בשל ן ספציפי בערים אדומות וסימתנגד לח. 

 משתנה ללא הרף.עיר אדומה ההגדרה של 

o  בשאלה האם לחסן את מפיצי העל, חושב שבשני מיליון מתחסנים לא נצליח

להתמקד באוכלוסיות בסיכון כי צריך בשלב זה להאט את ההתפרצות ולכן 

  יודעים שזה מפחית את התחלואה.

  התעדוף תלוי בחשבון שיש לעשות לפי מטרת החיסון. אם  –תא"ל במיל' יורם חמו

ומעלה. חיסון עובדים  60המשק, אולי מספיק לחסן את כל בני ה המטרה היא שחרור 

ים שחיסונם יוביל לחשב בדיוק מיהם הגורמיש חיוניים לא יסייע לשחרור המשק. 

 לשחרור המשק.
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  ד"ר יאן מיסקין–  

o  הקריטריון המוביל צריך להיות גיל ולא מחלות רקע כי העומס על רופאי

  גדול ביותר כתוצאה מפניות ובקשות לאישור על מחלות רקע.יהיה המשפחה 

o  מציע לפתוח אתר רישום לציבור הרחב למעוניינים ולתעדף גם אותם לפי

 נדע לפחות שחלק מהחיסונים יוקצו למי שרוצה להתחסן. הקריטריונים. כך

  פרופ' מנפרד גרין–  

o  חשש מתופעות לוואי אפשריות.הלא חושב שתהיה התנפלות על החיסון עקב  

o 90%  לתת למי שמעל גיל זה נכון ומעלה.  60מהתמותה נצפתה בקרב בני

 ולמטפלים בבתי אבות.

  פרופ' ערן דלב–  

o  אנו עוסקים בהצלת בני אדם, דהיינו המטרה ניתמשפתיחת המשק היא מטרה .

  קטין תחלואה ותמותה.הצריכה להיות ל

o .מתנגד לחיסון ערים אדומות  

o  ההחלטות צריכות להיות "צדק נראה"בהיבט האתי יש להתייחס גם לנושא של .

ברורות לציבור. יש לקחת בחשבון שהקורונה היא מגפה שאינה קטלנית, עם 

עוסקים בניהול סיכונים במצב של ידע חסר וצריך לקבל  תמותה נמוכה. אנחנו

  החלטה למרות זאת.

o .מאד חשוב שהסברה לציבור תהיה טובה ומעכשיו, אחרת לא יהיה מי שיתחסן 

o  האם הצבא כולו חיוני? זו קבוצת לחץ גדולה. –לגבי עובדים חיוניים 

  ד"ר טל ברוש–  

o  מה שיפתח את המשק. להוריד תחלואה ותמותה וזה גם היא מטרת החיסון

  הצעירים נדבקים ויש גם "פוסט קורונה" אך זה לא סוף העולם.
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o על היא נכונה עקרונית אך לא ידוע אם החיסון יוריד ה ההצעה לחסן את מפיצי

  מידבקות. נדרש מידע על כך.

o  הפרסומים של חברות מודרנה ופייזרוזאת לאור יש לחסן את אוכלוסיית הזקנים 

 חיסונית גם בקרב זקנים. יש יעילותלפיהן 

o מאחר ומדובר במבצע בעל אופי לאומי  ,הרעיון של פתיחת הרשמה לחיסון בעייתי

 ופתיחת הרשמה למעוניינים מעביר מסר שמחטיא את המטרה.

  גב' בלה אלרן–  

o  ומעלה.  65בני  וצתת וקבלחסן עובדי בריאויש 

o  ויהיו כאלה לכולם האפשרות פתח תאם לא וקיים חשש שיהיו מספיק מנות

 שירצו ויידחו, זה יהיה חבל.

  פרופ' אלה מנדלסון–  

o  בהרשמה חלק מהמנות צריך ללכת למעוניינים מתוך כלל האוכלוסייה אך לא

 . מראש

o .אפשר להעריך את יעילות החיסון בכל קבוצת גיל 

 ויאפשר פריסה הגיונית של מבצע  קצב קבלת המנות חשוב –אביגדור שפרמן  ד"ר

  .החיסון

 "ד טליה אגמון עו–  

o  חיסונים ולכן אלף  150בנוגע לעובדי בריאות, בישיבה הראשונה סברנו שיש

 ,יש יותר. יש אהדה ציבורית לכך שהם יתועדפו ראשוניםכעת אך  התמקדנו בהם,

וקשישים  ,אך אולי אין לכך הצדקה. מספיק לחסן צוות רפואי שחשופים לקורונה

במוסדות גריאטריים ושל הרווחה והמטפלים בהם. יש בכך מסר ציבורי של הגנה 

על אוכלוסיית הקשישים. יש ערך הסברתי לחיסון צוות בריאות אך יש סיכון של 

 חוסר היענות בקבוצה זו. יש לבדוק זאת. מבינה שיש צוות הסברה העובד על כך.
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  פרופ' ערן בכרך–  

o דלב. פרופ' בהמלצות של פרופ' וולף ו ךתומ 

o  לגייס את  יהיה קושי אם צוותים רפואיים לא יתחסנו, –מדגיש את עניין הנראות

 להתחסן. האוכלוסיה 

o  כחלק מהדוגמה האישית חייב להתחסןשקובע את התעדוף גם הצוות. 

  ד"ר בעז לב–  

o ה בטחון גם מובילים במערכות אחרות חייבים להתחסן. יש בכך אמירה המשר

מדענים וידוענים. יש לגייס את הקבוצות האלה באופן אקטיבי, כולל  - בחיסון

פאים דרך פורומים שונים. יש להגיע לחיסון עם להט ואמונה. יש להכריע את ור

. להתחסן ןוסיחלציבור המעוניין בהמחלה! חשוב שהמבצע יצליח ולכן יש לאפשר 

מיליון ולא כולם יבואו. יש לתת  2-ב ותכל הקבוצות שמנתה ד"ר פרידמן מסתכמ

 תחושה של ביקוש והצלחה.

o קבוצות עם בעיות בריאות ייחודיות כגון מושתלי ריאה שיש לייצר עבורם בנוגע ל

 מנגנון של ועדה שתטפל בפניות קבוצות אלה.

o  בכל מקרה יש לזכור שלאחר המשלוח הראשון של חיסונים יגיעו בתוך חודש

 ספים. בנוסף יש קבוצות נוספות שעובדות על חיסונים.חודשיים גם חיסונים נו

  לקחת בחשבון את התועלת האישית שבחיסון כמוטיב בהסברה  –פרופ' שלמה מעיין

 בדומה לחיסוני מחלות ילדות. ,("מה יצא לי מזה")

 בוקר -פרופ' ליטל קינן–  

o  צריך להיות קריטריון גיל 

o  עובדי הוראה )מורים וגננות(.יש להכליל 

o .תימרוץ ההתחסנות למשל באמצעות מתן "דרכון בריאות" יכול לעזור בהיענות 
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 פרופ' אברהם שטיינברג: 

o  אני רואה חשיבות רבה להסברה נאותה לציבור הרחב בכל הרמות.  –הסברה

ההסברה צריכה לכלול מספר אלמנטים: שום דבר בשום מקום לא הצליח לעצור 

הם התשובה היחידה; המגפה גורמת את המגפה בצורה אפקטיבית, והחיסונים 

בוודאות לתמותה ולתחלואה קשים, ולנזק כלכלי עצום. מצד שני אני מציע לא 

להתעלם מהבעייתיות של פיתוח חיסונים במהירות ולא על פי כל הכללים 

-30,000הרגילים של פיתוח תרופות וחיסונים, אך למרות זאת המחקרים כללו 

אד של הצלחה וללא תופעות לוואי משמעותיות. נחקרים עם אחוז גבוה מ 40,000

חשוב להדגיש שהחיסון ייכנס לתוקף רק אחרי אישור הגופים הרגולטוריים 

הגדולים והחשובים בעולם, ואישור משרד הבריאות שלנו. אין היגיון לקבל את 

תלויים הללו ביחס לתרופות ואמ"ר מסובכים -סמכותם של המאשרים הבלתי

ת לוואי חמורות הרבה יותר ולא לקבל את סמכותם דווקא הרבה יותר עם תופעו

 ביחס לחיסונים.

o  אני סבור שיש חשיבות רבה לחיסון מתוקשר של ראשי המדינה  –דוגמא אישית

ושל ראשי מערכת הבריאות, אך חיפוש ידוענים נראה לי בעייתי הן מבחינה אתית 

 והן מבחינת התועלת )ידוען של איזה מגזר? של איזה חוג?(

o  התיעדוף המוצע נראה לי נכון, אך לדעתי יש להעלות לדרגת תיעדוף ראשונה גם

אנשי מד"א והצלה )אלא אם כן הם כלולים בעובדי בריאות ממילא(, שוטרים 

שחשופים לציבור )לאו דווקא אלו שיושבים במשרד וכד'(, אנשי צבא בתפקידים 

 מבצעיים )בגלל החשיבות הבטחונית(. 

o דקה לחסן בשלב הראשון "מתנדבים" שמעוניינים/מסכימים אינני סבור שיש הצ

 להתחסן לפני שמחסנים את קבוצות התיעדוף הראשונות.
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 'ד"ר מיכאל גדלביץ 

o  ככל שהוגדרה המטרה של חיסונים במניעת תמותה ותחלואה )מציע לשנות

לתחלואה קשה(, בעדיפות העליונה צריכות לבוא קבוצות אוכלוסייה, המוגדרות 

 בסיכום הנוכחי, ולא צוותי רפואה.  5-ו 4אלה הנמצאות במקומות  – בסיכון

o  אציין גם, שלהיענות ירודה של צוותי רפואה, אשר תיתכן בשלב ראשון, עלולה

 .להיות השפעה על כלל ההיענות של האוכלוסייה בהמשך

o  חושש מאוד מהצעד הזה ודומיו )דוגמת "כרטיס ירוק" וכו'(, אשר עלולים להוות

 קשה ביותר בידי חבורות מתנגדי החיסונים הקיימות בארץ ובעולם.טיעון 

 ד"ר דוד דביר 

o  ( כל עניין התעדוף מאוד בעייתי, למעט צוותים רפואיים. צריך לפתוח לכולם

למעט אוכלוסיות שאין מידע לגביהם(, באנלוגיה לחיסוני השפעת רק עכשיו הגענו 

וכאן מדובר בחיסון מוכר.  לשני מיליון מחוסנים וחיסונים רבים יזרקו לפח

תעדוף אוכלוסיות יגרום להאטה בקצב החיסונים ולוגיסטיקה מורכבת ואובדן 

 חיסונים

  ב ב ר כ ה,
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 פרופ' שמואל רשפון

 ד"ר טל ברוש
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