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 הצוות לטיפול במגיפות והצוות המייעץ לחיסוני הקורונה
 

 2021יולי  05
 כ"ה תמוז תשפ"א

 
 לכבוד,

 פרופ' חזי לוי
 מנכ"ל משרד הבריאות

 שלום רב,

 4.7.2021 –צט"מ + ועדת החיסונים נגד קורונה  – 23דיון  סיכוםהנדון: 

תחלואה בקרב צוותי בריאות הוצגו מצגות העוסקות במצב התחלואה בישראל, מועילות החיסון,  .1

 מחוסנים, ובסימולציית התפשטות לגל הנוכחי. הנקודות העיקריות שעלו מתוך ההצגות:

זן דלתא משתלט על הדבקות חדשות בישראל ומפושט בישובים רבים ומאופיין בהדבקה קהילתית  .1.1

י אלים פי מזן אלפא ואול 1.5עם שרשראות הדבקה ברורות. ע"פ נתונים מבריטניה הזן מדבק פי 

. חלקם של הילדים בהתפרצות היא דומיננטית, כאשר כמעט מחצית מהמאומתים הם 1.5-2.5

 מחוסנים )מלא(. רב המאומתים מהמגזר הכללי.

על פי החישובים שהציג פרופ' גביש, בהנחות היסוד המתוארות, ללא הטלת מגבלות כלשהן, יש  .1.2

מאומתים יומי, עם שיא של עד  4500לכדי ימת לגל ששיאו בחודש אוקטובר, המגיע התכנות מסו

בחולים קשים מאושפזים. שינויים קטנים בהנחות היסוד )מידת מידבקות לדוגמא( גורמים  1000

 להבדלים גדולים במספרי המאומתים והחולים הקשים.

 מאמץ התחסנות משמעותי עשוי לסייע לשטח את הגל הצפוי. .1.3

 מקרב המאומתים החדשים. 60%ניים ל נצפתה עליה יחסית של מספר המאומתים התסמי .1.4

 62באשפוז נצפית עליה הדרגתית של מספר המאושפזים ובהם גם מאושפזים במצב קשה. יש כעת  .1.5

 מהם קשים. יש עליה בשיעור המחוסנים מקרב המאומתים.  35-מאושפזים ו

ה לזן בהשווא 2לפי פרסום של שירותי ברה"צ בריטניה, זן דלתא מעלה סיכון לאשפוז קרוב לפי  .1.6

במניעת מחלה  88%. אין עדכון לגבי מועילות החיסון בפייזר )נותר 1.4-1.5אלפא, הוא מדבק פי 

 במניעת אשפוזים.  96%-תסמינית ו

 בבדיקות מעבדה ומיפוי גנטי שבוצעו בארץ נצפתה ירידה בנוגדנים מנטרלים שהתייצבה.  .1.7

ה זהה לנתוני מועילות שהוצגו בחישוב שנעשה ע"י האגף לאפידמיולוגיה, מבוסס על מתודולוגי .1.8

(, נצפתה עליה בתחלואה גם בקרב המחוסנים Person Time Incidence Comparisonבעבר )

-35סמך -)רווח בר 64% –במהלך חודש יוני והמועילות של החיסון למחלה תסמינית ירדה כעת ל 

 -ירידה במועילות ל . החיסון עדיין מקנה הגנה בפני מחלה קשה וצורך באשפוז, אם כי נצפית)80%

 .)73-98%סמך -)רווח בר 93%

הוצגו מחקרים )צרפת, ארה"ב( שמראים על בטיחות טובה במתן מנה שלישית למדוכאי חיסון  .1.9

ושונות בתגובה למנה השלישית מבחינת השפעותיה במניעת הדבקה. במדינות מערביות שונות 
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יה, גרמניה(, לקראת החורף נבחנת כבר האפשרות לתת חיסון שלישי כמנה עונתית )אוסטרל

 )אנגליה, שוויץ, בלגיה( ולמדוכאי חיסון או קבוצות סיכון )פינלנד, צרפת(.

-אמתחלואה  70%-מעקב אחר עובדים מחוסנים במרכז רפואי שיבא מלמד שהמחוסנים מוגנים ב .1.10

חודשים לאחר החיסון השני ושכייל הנוגדנים יורד בהדרגתיות החל  3תסמינית בזן אלפא עד 

 החודש השני למנה השניה. כמו כן, נמצא כי הנטרול של זן דלתא נמוך מהנטרול של זן אלפא.מ

 

 -המלצות הצוות 

 חיסון מדוכאי חיסון במנה שלישית:  .1

  הצוות ממליץ על מתן אפשרות למנה שלישית עבור מדוכאי חיסון במסגרת מחקר )בהמשך, שלא

כאי חיסון שלא במסגרת מחקר וככל הנראה במסגרת הדיון, עלתה האפשרות לאפשר מנת דחף למדו

 זו תהיה הדרך לממש חיסון נוסף לקבוצה זו(. 

  הצוות ממליץ למשהב"ר ליזום או לאפשר מחקר תצפיתי לא מבוקר ופשוט שיהיה ישים במסגרת

 בתי חולים, כולל קטנים, וקופות חולים )ראה הערה לעיל(. 

 יועדת המנה השלישית, והתלות בנתונים יש לגבש קריטריונים ברורים לאילו אוכלוסיות מ

 סרולוגיים.

  מתן מנה שלישית לכלל האוכלוסייה: .2

  לדעת רוב חברי הצוות לא קיימים נתונים מחקריים מספיקים על מנת להצדיק מתן גורף של מנה

שלישית לכלל האוכלוסייה. חלק מחברי הצוות מזהירים מאפשרות תיאורטית של פגיעה 

(, ולכן מעדיפים להמתין לפחות עד לחיסון toleranceתכוף של מנות חיסון ) באימונוגניות בשל מתן

 שונה מבחינה אנטיגנית.

 17 -ניצול מלאי החיסונים החודש: בתגובה להצעה שעלתה לקצר את מרווח הזמן בין מנות החיסון ל .3

 ימים, רוב חברי הצוות מתנגדים לקיצור יזום  שאינו עקב שגיאה או אילוץ.

 : נים לאחר חשיפהניהול מחוס .4

  רוב חברי הצוות התנגדו לבידוד גורף של מחוסנים לאחר חשיפה, אך המליצו על ביצוע מעקב

בדיקות לאחר חשיפה. אין המלצה לבצע בדיקה סרולוגית למחוסנים לצורך קבלת החלטות 

 במקרים כאלו.

 מדיניות בנושא התקהלויות:  .5

 קיים ע"פ כללי התו הירוק.רוב חברי הצוות סברו כי התקהלויות צריכות להת 
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  העלאת שיעור ההתחסנות באוכלוסייה: .6

  העלאת שיעור מקבלי החיסון באוכלוסייה היא היעד החשוב ביותר בניהול המגיפה כרגע. מלבד

ההתקדמות עם חיסון בני הנוער, יש להתרכז באוכלוסיית המבוגרים שטרם חוסנו, כולל אנשים 

שתרומתם לגל תחלואה עתידי מאוד  50ים עד גיל מקבוצות סיכון, אך גם מבוגרים צעיר

 משמעותית.

 מדיניות ניהול המגיפה:  .7

  יש להגביר ככל הניתן את שיעור הבדיקות, מאמצי קטיעת שרשראות הדבקה ולפעול לייעול מאמצי

 אכיפת בידוד.

 דברים בשם אומרם:

ריאנטים ולכן אנו ודענו על הובקנדה חושבים להתחיל חיסון שלישי באוקטובר/נובמבר. יפרופ' חזי לוי:  .1
המלצות הנוגדנים. ראש הממשלה נפתלי בנט מצפה ל לילכישואלים את עצמנו מה קורה בעולם ומה קורה 

 .לקראת דיון קבינט בנושא לגבי חיסון שלישי/דחף

צריך לנקוט.  אלו צעדיםפרופ' נחמן אש: ההתפרצות הנוכחית מעלה שאלות לאן המגיפה יכולה להתקדם ו .2
אך ומידע מתוך הקורה בשטח רוצים לבסס את ההחלטות על ראיות אנו  ?אפשר לסמוך על החיסונים האם

 בלבד. זה לא דיון אקדמי

 -לקראת הדיון הערב ביקשנו מספר הצגות בנושאי הדיון בועז לב: ד"ר  .3

 פרופ' ניר גביש: מודל סימולציה של התפרצות התחלואה הנוכחית בישראל. .3.1

 ומועילות החיסון אומיתמונת מצב ל – שירותי בריאות הציבור .3.2

 בקרב עובדי בריאות מחוסנים ומשמעותם הדבקות –טאוב וד"ר אירית לקסר -ד"ר סיגל ליברנט .3.3

 מחוסנים בשיבא עובדיםאחר מעקב ממצאי  –פרופ' גילי רגב  .3.4

 צריכים לדון בהחמרת הגבלות -מדיניות דיגומים ובידוד נוסעים הנכנסים לישראל  -גב' מירי כהן  .3.5
 בנתב"ג, בידוד מחוסנים, בני משפחה חולים.

 מדוכאי חיסוןמתן מנת חיסון שלישית ל -פרופ' גליה רהב  .3.6

 
 פרופ' ניר גביש - אפיון התפשטות זן דלתא בארץ –מודל סימולציה לגל התחלואה  .4

  -להלן עיקרי מצגת בנושא  .4.1

ווה תרחיש ייחוס הוצג מודל סימולטיבי של התפשטות ללא התערבות למעט חיסונים, ואינו מה .4.1.1
 או תחזית. הנתונים כוילו לפי מצב התחלואה בתחילת יוני.

)סיכוי  אליםו 1.4-1.6פי מדבק הוא זן דלתא. בנושא מאפייני התפשטות יש הרבה אי ודאות  .4.1.2
 מזן אלפא. 1.5-2.5  מוגבר להידרדרות  ולאשפוז( פי

 סמך על וזאת(, 90%-80% ווחט)נבחן  הדבקות במניעת פייזר חיסון של יעילות 85% מניחים אנו .4.1.3
 הציבורי הבריטי. הבריאות שירות מדו״חות העולה

 .דומיננטי בהתפרצותם של הילדים חלק .4.1.4

של אוקטובר אמצע שיא בבחישוב שנעשה על פי הפרמטרים של מדבקות ואלימות, אנו צפויים ל .4.1.5
 מאומתים ליום. 4500

 .קשה/קריטימצב במאושפזים  1000של שיא  נצפה ללא מגבלותבתרחיש התפשטות  .4.1.6
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יתכן שיביא להפחתה במקדם ההדבקה ולדחיית הגל  –ת של חופשת קיץ ואפשרי ותהשפעיש  .4.1.7
  .בכחודשיים

צריך לקחת בחשבון גם השפעה של שפעת עונתית והצטרפות של זני  נכנס לחורףאם  -עונתיות .4.1.8
 קורונה חדשים.

  – לסיכום .4.2

 יש סיכון לגל תחלואה משמעותי  .4.2.1

 לדחות את גל התחלואה לחורף על כל המשתמע מגבלות זמניות עשויות .4.2.2

 בשבוע של התחסנות אינטנסיבית של בני נוער וצעירים ניתן לשטח את הגל משמעותית .4.2.3

 

 תמ"צ תחלואה )מצגת( -ד"ר שרון אלרעי פרייס .5

 .264 -ל ממוצע נע שבועיב מאומתים יומי עם מגמת עלייה עלייה במספריש  .5.1

 .מקרב המאומתיםתסמיניים  60% -עלייה יחסית לנצפית  .5.2

 .0.7%  -במבצעי הדיגום אחוז חיוביים ממשיך לעלות למרות הירידה  .5.3

 .עקב מספרים קטנים( 2.5)היה  1.54 כעת מקדם הדבקה .5.4

 ביום.מאומתים  19 -נכנסים כמחו"ל נצפית הרבה הדבקה קהילתית לעומת מאומתים מיובאים מחו"ל.  .5.5

 נדגמים ליום. מה 30% -וים כוהילדים מהו 18-כמחצית מהמאומתים הם בני פחות מ .5.6

 .ימים לאחר חיסון שני( 10מעל  –)חיסון מלא  מחוסניםהם מהמאומתים  43% -כ .5.7

 לארץ לנכנסיםמבוצעות בדיקות מההרבה אמנם רוב הבדיקות מבוצעות במגזר הכללי + זרים בנתב"ג.  .5.8
 עלייה משמעותית בקהילה.נצפית גם אך 

 או כתום, רק לפני שבועיים הכל היה ירוק. צהובגדרים כשהם מויותר ישובים מבחינת רמזור, ישנם  .5.9

במנה הראשונה מאז שהחיסון ניתן בקבוצה  17%-עד כה חוסנו כ  – 12-15ליון לחסן בני ייש עוד כחצי מ .5.10
 .6/6/2021-זו ב

 
 (מצגת)מצב תחלואה באשפוז  -ד"ר סיגל ליברנט טאוב  .6

במצב קשה. לפני שבועיים רוב המאושפזים  35חולים מהם  62היום מאושפזים בבתי החולים בישראל  .6.1
 היו לא מחוסנים וכעת התהפך.

 .ליוםקשים  12מתחילת יולי עלייה במספר קשים יומי. כבר  .6.2

 .היומי אומתיםמספר המעלייה בישנה גם במגן אבות לציין כי  .6.3

 רואים הדבקות במלרדי"ם את הצוותים. .6.4

 גרת. רגישה ומבו האוכלוסיילחיסון שלישי מתכננים בריטניה ב .6.5

  .מחוסניםמהמאושפזים הם  50% -ותר מאנו רואים כי י .6.6

האם לבצע דיגום לקראת כל פעולה אשפזים דרך מלר"ד? תהאם לשנות מדיניות דיגום מאנו מתלבטים  .6.7
 ?תאלקטיבי

 
 :נבחרים מוקדיםמה ניתן ללמוד מהתפרצויות ב .7

  –)רופא מחוזית תל אביב( ד"ר רבקה שפר  .7.1

בני משפחה ששבו מלונדון. האב החיובי לא  6תל אביב בקרב הוצג תיאור של שרשרת הדבקה ב .7.1.1
כל המבוגרים היו  ילדים. 99מבוגרים +  14בדק עצמו למרות שיעול ממושך כי היה מחוסן. סה"כ 

 .למרות תסמינים לא חשבו שקשור בקורונה כי היו מחוסנים .מחוסנים
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 יות להדבקה.היו הרבה ארועים והזדמנו –מגעים הוכנסו לבידוד  600בסך הכל  .7.1.2

האם צריך לדגום מחוסנים שליליים שחזרו מחו"ל לאחר מספר  -שאלה העולה מתוך המקרה  .7.1.3
 "צינון" בלבד שלא נכנסים לבידוד. של תסמיניםהרבה לציין כי היו ימים נוספים? 

  –)רופא מחוזי, מרכז( אודי קלינר ד"ר  .7.2

. בחו"לשהיתה  כוי גבוה ילדההמקור הוא בסי –מודיעין עיר בשל התפרצות תיאור מקרה הוצג  .7.2.1
 ים , מגעים רבים, מסיבות סיום רבות. מאומת 166עם בתי ספר מעורבים  6 בסה"כ 

 ישוב עם היענות הנחיות גבוהה. מדובר ב .7.2.2

 מלה, ת"א , שוהם וישובים נוספים. לכיוון ר הופצההתחלואה  .7.2.3

 .18-הם בני פחות מ 113, 166מתוך ה   .7.2.4

 נים היה מאוד גבוהשיעור בעלי התסמינים בקרב מחוס .7.2.5

 מחוסנים רבים היו חולים ורובם המכריע נדבק מבן בית.  .7.2.6

 )רופא מחוזי, חיפה( רשפוןפרופ' שמואל  .7.3

 .עד היום תיאור אירוע התפרצות בנימינה הוצג  .7.3.1

 הורים מאומתים. 50בני נוער +  230 .7.3.2

 . תסמיניים 71%היו מחוסנים ,  91% .7.3.3

  –מניתוח האירועים מסקנות  .7.4

 ענון של הנחיות לתנאי בידוד בתוך המשפחה. נדרשת הבהרה ורי .7.4.1

 רצוי שינוי ההנחיות ולקבוע שיבדקו  גם מחוסנים שנחשפו.  .7.4.2

 נדרשת אכיפת בידוד. .7.4.3

 .לשבים מחו"ל צורך בעדכון הנחיות .7.4.4

 פרייס-ד"ר שרון אלרעי -כמה מהמגעים נבדקים  – אחוז הרמטיות בבדיקות .8

 ים מחו"ל. מנתחים תחלואה ובידודים בקרב השבאנו בכל שבוע  .8.1

 עושים זאת.אכן מהמגעים שמומלץ להם להידגם  תחציכמאנו יודעים כי רק  .8.2
 

 מדיניות בעולם .9

  -( PHEהוצג עדכון קליני שבועי של ברה"צ אנגליה ) –ד' )מרכז המידע והידע(  .9.1

 יותר. 40-45% -בהשוואה לזן אלפא ומדבק ב 2לאשפוזים קרוב לפי  דלתא מעלה סיכון זן .9.1.1

במניעת מחלה תסמינית מול זן דלתא    88% -נאמד כ –לגבי מועילות החיסון  אין עדכון מהותי .9.1.2
 במניעת אשפוזים.  96% -ו

 92%לעומת  79%של  למניעת הדבקה בזן דלתא יש נתון אחר מסקוטלנד שמדבר על מועילות  .9.1.3
 אלפא.ב

באותו מחקר סקוטי נראה כי בגל הנוכחי אין התאמה בין מספר הנדבקים לבין מספר  .9.1.4
 פזים, כולל בטיפול נמרץ. המתאש

כולל אנשים שהם טיפול נמרץ. בכולל  ,עלייה מתונה באשפוזיםיש דיווחים בבריטניה שנצפתה  .9.1.5
 מחוסנים.

  דיווח מעבדות  .10

 -דיווח ממצאים מעבדתיים  –מיכל מנדלבוים  רופ'פ .10.1

 מיפוי פילוגנטי הממחיש את ההשתרשות של זן דלתא בישראל.הוצג  .10.2

  .לונטריכולת הבוש של-פי שתייםירידה נצפתה  .10.3

 הודגמו הבדלים בין הזנים ביכולת הנטרול. יכולת הנטרול הגבוה ביותר של זן ביתא. .10.4



ל א ר ש י ת  נ י ד  מ
STATE OF ISRAEL 

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

 
 בלמ"ס

 

 
-6- 

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

 
 

הוא  בקרב מחוסנים.נוגדנים  בכיילירידה החל מחודש יוני, חמישה חודשים לאחר חיסון נצפתה  .10.5
ם הרמה אלא נשאר ברמה קבועה נמוכה. נכון לגבי כל הזנים. הכי לגבי זן ביתא ש 0-לא יורד ל

 יורדת מתחת לתווך יכולת להשפיע. 

לאור העובדה שהרמה לא יורדת לאפס ונשארת קבועה, יש מקום לאופטימיות לגבי יעילות  .10.6
 החיסון.

 
 מועילות החיסון  .11

לאומית של החיסון מועילות בעקב מודל תוצאות ראשוניות של מהמשך הוצג  – אריק האסד"ר  .11.1
 בחודשים האחרונים.

עלייה בתחלואה  נצפתה 13.6 –נמוכה מאוד והחל מ  יין היארעות תחלואההיתה עדבחודש מאי  .11.1.1
 . קרב מחוסנים וגם בלא מחוסניםגם ב

 SARS-CoV-2-נגד כל ההדבקות במועילות החיסון ות שראניתן ל 3/7/2021עד  6/6/2021-מ .11.1.2
 םהחיסון עדיין מגן בפני מחלה קשה ואשפוזייחד עם זאת, .  64% –ל  הלמחלה תסמינית ירדו

 .93%-ומוערך כ

 ירידה חדה במועילות החיסון.לסיכום, במהלך החודש האחרון אנו רואים  .11.1.3
 

 שלישית למדוכאי חיסון ת חיסוןמתן מנ .12

 מושתלים שקיבלו מנת חיסון שלישית של פייזר.  101ביוני נבדקו  NEJMבמחקר צרפתי שהוצג ב  .12.1
 הנוגדנים עולה.  תשרמהממצאים מראים 

את רמות הנוגדנים לעומת מחוסנים בשתי מנות  ים שיפר משמעותימתן מנה שלישית למושתל .12.1.1
 פייזר בלבד.

 לציין שונות רבה בין התגובה החיסונית של המושתלים לאחר המנה השלישית. .12.1.2

 -מושתלי כליה  30מחקר שני בארה"ב )ג'והן הופקינס( בקרב  .12.2
 שלישית. נוגדנים באופן מעורב לאחר מנה כיילמחוסנים פייזר/מודרנה הראו שיפור ב .12.2.1

 שונות גבוהה.לציין מנה שלישית. של יעילות גבי הבאופן חלקי ל יםעודדהממצאים מ – סיכוםל .12.2.2

 תוצאות גם בהיבט  המועילות וגם של הבטיחות. .12.2.3

הציג שקפים המתארים קצב מחלה מתפרצת לאורך הזמן כפונקציה של חודש קבלת אריק האס ד"ר   .12.3
 המנה השנייה.

ים נראה האם יש עדות לירידה במוגנות שמקנה החיסון במעקב אחר הקוהורט של המחוסנ .12.3.1
כעת מסתמן בשבועיים האחרונים שמי שחוסן בינואר ופברואר בסיכון גבוה יותר למחלה  המלא.

 מתפרצת בהשוואה לאלה שחוסנו במנה השנייה מאוחר יותר.

בשלב  תאין מספיק נתונים לגבי הצורך בחיסון האוכלוסייה הכללית במנה שלישי ,יחד עם זאת .12.3.2
 .זה

  בעולםמתן חיסון שלישי מדיניות  – מרכז מידע וידע .12.4

 .2021חורף  /2022רוב המדינות נערכות למנה שלישית בתחילת  -ד'  .12.5

 תכננה. רק הצהירה וטרםבריטניה מצהירה על חיסון מנה שלישית בספטמבר כהכנה אך  .12.6

 מודה לכל המציגים. –ד"ר שרון אלרעי  .13
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 :שעל הפרקהתייחסויות הנוכחים לנושאים  .14

  –יורם חמו מר  .14.1

 הסימולציה למודל מתייחסים בפועל אבל תחזיות ולא תרחישים הם שהמודלים אומרים אנו .14.1.1
 הטעות מרווח, נמוכה היא קדימה בראיה האלו המודלים אמינות. טעות וזו תחזית בתור שהוצג

 כאלו מודלים מתוך .החלטות לקבלת לצורך כפשוטן בתוצאותיהם להשתמש ואין, גדול האפשרי
 .בלבד כלליות תופעות להבין ניתן

 של גבוהה מועילות למרות. לאומי סיכונים ניהול על שעןילה צריכה ההחלטות קבלת בפועל .14.1.2
 התפשטות לאפשר גם יהיה ניתן לא הקיימים הנתונים פי על, קשה תחלואה במניעת החיסון
 שבזכות כןית, זאת עם. שתיווצר הקשה התחלואה את להכיל וגם מבוקרת בלתי מהירה

 יכולה זו קלות. רחבה התפשטות למנוע רוחביות החלטות וללא יחסית בקלות ניתן החיסונים
 .יותר גדולים קפיםילה נגיע אכן אם מעשית בלתי להפוך

, בדיקות", שרשראות קטיעת)" הדבקות סביב להיות צריך צעדים של המוקדים אחד הזה בשלב .14.1.3
 ניכרים צעדים גם בארץ הנוכחי התחלואה בהיקף שבבהתח. משמעותי יותר באופן'( וכו בידודים

 .יחסית מאד נמוך מחירם הזה בהיבט
 
 

  – רון דגןפרופ'  .14.2

יש הטיה כי הגיעו וירוסים נוספים בכמויות ויתכן צריך לקחת בחשבון ש ,נזלתתסמינים של לגבי  .14.2.1

פן קל אך גם ומבוגרים  רבים חולים בהם ביחוד באווילדים , פרה אינפלואנזה( RSV ,hMPV)כגון 
זה משפיע על היכולת לקבוע את המועילות של החיסון כנגד מחלה קלה מאחר  .מגיעים לאשפוזים.

שהם גורמים לסמני מחלה  ןונוכחות וירוסים רבים אחרים כרגע "מלכלכים" את הנתונים בהינת
 של דרכי הנשימה

-ומים לאסימפטמאומתים בין  להמצאות נגיפי נשימה כאלו מציע לנסות לעשות סקר .14.2.2

 לגרום עלולה תסמונותיהם עם אחרים נגיפים ונוכחות, co-infection. יתכן שיש  םסימפטומטיי
 .במועילות ירידה של מוטעה לרושם

  -דני כהןפרופ'   .14.3

 שמה רקע ומחלות סיכון גורמי עם מבוגרים אנשים של סרולוגי פרופיל לבנות לנסות כדאי .14.3.1
 זאת לזהות שאפשר. קשה מחלה לנבא שיכול המ מופחתת חיסונית תגובה זה אותם שמייחד
 .החדש המאומת הזיהום גילוי עם מיד נוגדנים בבדיקת

 .אלה לקבוצות שלישית חיסון מנת מתן לגבי להחלטה בסיס גם לתת יכולים אלה נתונים .14.3.2

  –רהב  גליהפרופ'  .14.4

בוועדה.  ודשיםח 3רחמימוב יושבות כבר י וד"ר אביבד"ר  –מדוכאי חיסון שלישי לחיסון לגבי  .14.4.1
ם שחייבים לתת להם מנה בטוחיאנו  .חסינות 30%ים יש ימושתלי איברים סולידבקרב מצאו ש

 .ודשיםח 3 שלישית מזה

 -הלסינקי ולפתוח אפשרות לחסן מדוכאי חיסוןוועדת צריך לאשר מחר ב .חבל לזרוק חיסונים .14.4.2
 ם או בלי מחקר.ע

ייל נוגדנים מחוסנים במגן אבות? אם יש האם יש מידע על כ -ומעלה  75לבני לגבי חיסון שלישי  .14.4.3
 לתת להם גם.צריך ירידה 

צריכים ללכת ימים . כולם  10 -ימים ו 5חייבים דיגום אחרי לדעתי  - חו"ל לגבי המגיעים מ .14.4.4
 .קבלת תשובה שלילית בבדיקה ביום החמישיבידוד עד אחרי ל

ה חולים צריכים לבוא האם עובדי בריאות עם בני משפח - עובדי בריאותלגבי תחלואה בקרב  .14.4.5
 לעבודה? חושבת שצריכים בידוד.
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  –ברוש  טלד"ר  .14.5

הוצגו נתונים רבים ומדאיגים. מוטרד מבחינת מה שמבין. רואה הבדל ניכר בין הצגת נתונים  .14.5.1

 TNDשיטות מתודולוגיות שונות ) -ישנם מספר הסברים אפשריים להבדל בריטי/ישראל. 

שונים כמו למשל הבדל  biasesה בישראל(, ולכן אולי בכלל האוכלוסיי PTIבבריטניה, השוואת 
בהתנהגות של מחוסנים יחסית ללא מחוסנים; פער הזמן מהחיסון השני ועד להדבקה ואז מדובר 

לא בעד נקיטת אני  . דורש דיון במסגרת ו' מועילות. הפער מדאיג.בדעיכה; הבדל בין הזנים
 כל צעד זמני רק דוחה הדבקות.  –ים חודש 6אמצעים שהם זמניים. תוהה מה ישתנה בעוד 

צריך לתת במסגרת מחקר כדי שנבין את ההשפעות  -לגבי מתן מנה שלישית למדוכאי חיסון  .14.5.2
והבטיחות. יחד עם זאת צריך לקחת בחשבון שמתן החיסון השלישי במסגרת מחקרית תביא לכך 

. לרעה חולים בפריפריה ותפלעשוי להש , מהלהיערך יםשמסוגל יםגדול יםמרכזבשיינתנו מנות רק 
 .לדעתי משה"ב צריך לרכז את כל הנושא

לא משוכנע שיביא תועלת. אולי בבתי אבות. לא ממליץ  - הכל אוכלוסיימתן מנה שלישית ללגבי  .14.5.3
 לא מתנגד.  גם אך

  –גרין  מנפרדפרופ'  .14.6

ינת גביש כאילו שמדובר באוכלוסייה הומוגנית מבחשהוצג על ידי פרופ' דל אנו מתייחסים למו .14.6.1
 . כל עוד שלא מחסנים את הילדים יהיו התפרצויות וצריך לחיות עם זה. אך זה לא כך חיסוניות

ולא בטוח שזה נכון. צריך לבדוק  "more is  better" היא שהנחת היסוד של מנה שלישית  .14.6.2
 ציבור.מסגרת בריאות ב

  – רונה פרידמןד"ר אה .14.7

להתייצב מבחינת נקיטת צעדים יש  האםנשאלת השאלה מה שרואים עכשיו זה קצה הקרחון.  .14.7.1
 רדוף אחרי האירוע? עקוב וללפני האירוע ? או ל

אמנם חיסון שלישי למדוכאי חיסון זה נכון וטוב, אבל נרוויח יותר מחיסון שלישי לכל  .14.7.2
 האוכלוסייה.

  ימים. 5דגום אחרי דעתי לל שנחשפו למאומת, מחוסניםלגבי  .14.7.3

 מחוסנים.גם הכולל  המגעים של מאומתים, ידוד לכלנדרש גם ב .14.7.4

למתן מנת חיסון שלישית בתקופה שבה בדרך כלל כדאי להתחיל לחשוב על האסטרטגיה  .14.7.5
 .עונתית שפעתמחסנים ל

  –מיסקין  יאןד"ר  .14.8

להתארגן על מדוכאי החיסון. הקופות מסוגלות קבוצת מיחוסן צריך להבין בדיוק מי כן ומי לא  .14.8.1
 עד סוף החודש. זה 

 , גם אם הם מחוסניםחו"ללתת בדיקות לחוזרים מבעד  .14.8.2

שממלא את הטופס המקוון לפחות יממה בטרם שובו מצהיר על הארצות בהן כל חוזר מחו"ל  .14.8.3
"ידוע לי שדיווח לא מלא  -ביקר ועל הכתובת בו ישהה בארץ. יש לחייבו לאשר שקרא סעיף:

שרד ומדויק אודות מסלול הנסיעה שלי בחו"ל ו/או אי עמידה בתנאי הבידוד שייקבעו ע"י מ
 . הבריאות יביאו להטלת קנס של לא פחות מחמשת אלפים שקל"

  –מאור  יסמיןד"ר  .14.9

חושבת שלא ריאלי שכל מי שמתעטש ייבדק. כמו באנגליה, רואים הרבה הדבקות, אך לא  .14.9.1
 הרבה קשים.

למקסם ולמצות את מבצע החיסון לכל מי שניתן . במיוחד יש  םחייבים להגביר את המאמצי .14.9.2
 להגביר הסברה.
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כי לא רואים ירידה משמעותית במנטרל. כמו   הכל האוכלוסיילחיסון שלישי לגבי מתן ויגת מס .14.9.3
 כן אולי חיסון יתר יביא לסבילות. 

ניתן להשתמש במניעה לגבי אנשים שבכל זאת נדבקים או נחשפים על ידי פלסמה, נוגדני  .14.9.4
ושא שמראות את קמהדע, או התכשיר של רגנרון. יש מלאי מספיק ויש כבר מספיק עבודות בנ

היעילות של זה. יכול לסייע בהפחתת תחלואה. צריך רק לסיים בפתרון משפטי כדי שנוכל 
 להתחיל בוולידציה.

  -אורן צמחוניפרופ'  .14.10

חושב שהבעיה שלנו בדיון של חיסון שלישי שיש לנו מיסקונפציה לגבי יכולת ההדבקה  .14.10.1
 נות שונות. והמידבקות לבין חמיקה מיכולת נטרול של הנגיף. שתי תכו

שמראות שמתן חיסון נוסף יפחית מידבקות. אין עדויות קליניות או אין מספיק עדויות לדעתי  .14.10.2
 מתן חיסון שלישי למדוכאי חיסון. מעבדתיות שמצדיקות 

צריך לחלק את מדוכאי החיסון לתת קבוצות  כי לא כולם מגיבים אותו דבר לחיסון וצריך  .14.10.3
  .ם לחיסון שלישי גם לתת להם חיסון רביעיאם מגיבי –להחליט על לו"ז ייחודי 

צריך להעביר את האחריות למדיניות חיסון אותם מדוכאי חיסון למי שמטפלים בהם ולא  .14.10.4
 לרופאים הזיהומולוגים.

לחסן. חייבים לפעול  שעדיין צריך 18מעל גיל תושבים בישראל שהם ליון ישכחנו שיש מ .14.10.5
 חיסונם.ל

 ל  נוגדנים לבין תחלואה.ראיות שיש קשר בין כיי מאד מעטיש  .14.10.6

  –וולף  דנהפרופ'  .1.1

. בנתב"ג עושים בדיקות איגום מה ימים 5 אחרי מחו"לים שבלחוזרות  PCR בדיקותצריך לבצע  .1.1.1
 שמוריד את הרגישות.

לא בכל מקרה . קליניות לפי תת קטגוריותצריך להחליט  –חיסון שלישי למדוכאי חיסון לגבי  .1.1.2
 לדחות ולא להקשות.

 אין דחיפות להחליט. שלישית לכלל האוכלוסייה לגבי מתן מנה  .1.1.3

מחוסנים בטרם מחליטים לגבי מתן מנה  נוגדנים בקרב קשישים כיילנתונים לגבי  חשוב לקבל .1.1.4
 .שלישית לאוכלוסייה המבוגרת

. נתונים מספיק ואין להחליט מידי מוקדם -האוכלוסייה לכלל שלישי חיסון לגבי -שפרמן  אביגדור"ר ד .1.2
 מצב לגבי מידע מספיק אין. תאי זיכרון לגבי מידע ויש נוגדנים ירידת לגבי כאן רואים נושא מידע לנו יש

מדגש גדול מדי  להיזהר צריך. טובה די דחף תגובת גם ויש טוב די מחוסנים שאנחנו כנראה. התחלואה
ע על רמת הנוגדנים כולל מנטרלים. יש כאלה שיש להם  מלכתחילה כייל נמוך ויש להם חיסון מהזרו

 בעולם נתונים אחר מעקב תוך ,ולכן לדעתי ניתן להמתין עוד כחצי שנה Bהתאית ופרוליפרציה של תאי 
 פייזר. חברת"י ע  שנעשה הניסוי של מהעקב עדכני ומידע

 - דורית ניצן רופ'פ .1.3

 -יש לנו מידע מאירופה וניתן להשתמש בו תוך התחשבות בבאים לצורך קביעת מדיניות  .1.3.1

1.3.1.1. Purpose - באוכלוסייה בסיכוןבעיקר רוצים להתרכז האם יע? לאן רוצים להג? 

1.3.1.2. Pattern -   ברור שיש הרבה ילדים מאומתים כרגע. האם התבנית של התחלואה היא

Clusters  אוSpikes   ,Explosions  אוSurges  חשוב לחזק את מערך הבדיקות כולל ?
 הסברה לציבור שככל הנראה אין מנוס מבידוד מחוסנים.

1.3.1.3. Endemic /Pandemy .אנו קרובים לזה, צריך ללמוד לחיות עם מסכות 
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 מועילות החיסון בשיבא על מידבקות בקרב צוותי בריאות מחוסנים - יוחאי-גילי רגבפרופ'  .2

  הוצגה מצגת שעיקריה: .2.1

 74%עובדים מאומתים מחוסנים בשיבא לעומת עובדים מאומתים לא מחוסנים,  31בפילוח של  .2.1.1

יותר  –יותר נמוכים  CTחשיפה ידועה. הלא מחוסנים בעלי  מהמחוסנים המאומתים נבדקו עקב
 מדבקים.

 בני בית במגע. 693 -מקרי אינדקס ו 215 מחוסנים אותרו משפחות עובדים 212מעקב אחרי ב .2.1.2

 +נוגדנים מנטרלים.   IgGחודשים  6עובדים מחוסנים לאורך  14,000בוצע מעקב סרולוגי של  .2.1.3

 10%היום .   IgGרואים ירידה ליניארית ברמות  מעבר לחודש הראשון -נתונים מקדמיים
 מהאנשים מוגדרים מתחת לסף רמת נוגדנים משפיעים. 

-LONG COVID (16תחלואה קלה אך לציין שהיו מקרי  -מקרים של מחוסנים מלא שחלו 39 .2.1.4
 .60( אפילו עד 30%

נים מתחלואה אתסמינית בזן אלפא. טיטר הנוגד 70%-המעקב שמחוסנים מוגנים במסקנות  .2.1.5
 הולך ויורד מהחודש השני לאחר מנה שניה.

 יש אוכלוסיות שרמות הנוגדנים שלהן נמוכות עוד יותר. .2.1.6

 הנטרול של זן דלתא בתנאי מעבדה הנו נמוך מיכולת הנטרול זן אלפא. .2.1.7

 אין שאלה לגבי האם לתת מנה שלישית אלא מתי ולמי.לדעתה,  .2.1.8

 יחסויות:יהתהמשך 
  –ר ארנון שחד"ר  2.2

לוגיות במסגרת לישית למדוכאי חיסון. מקווה לא לחזור להתעסקות עם סרואפשר לתת מנה ש 2.2.1
 התעסקות בלתי נגמרת שלא שווה את זה.לדעתו, . הקופות

 .  והמתבגרים מבוגריםהחיסון את מאמץ אם נגיד לעשות זאת, זה יגדע  - בידוד מחוסנים 2.2.2

זה יהיה  (יום 17 מ חותפ)לא   החיסון מנות בין הטווח קיצור עם 10/7 ה לאחראם אפשר לחסן  2.2.3
 יום זה המינימום לפי פייזר(. 17מבורך )

 פרופ' חזי לוי 2.3

 יותר מאוחר. חיסונים עסקת ברטר עם מדינה אחרת בכדי לקבל מהם  תמדמקמדינית ישראל  2.3.1

אם הצט"מ יחליט על חיסון שלישי למדוכאי חיסון, לא ברור כמה נוכל לחסן וצריך אישור ועדת  2.3.2
 מחוייבים לפייזר לתת חיסון רק על פי המשטר שנקבע על ידם.אנו יזר. הלסינקי ואישור של פי

ממתינים למסמכים מבי"ח שיבא. כמו כן יש הסכמים עם הגבלות שונות בין  -ד"ר שירלי אברמוביץ  2.4
 מודרנה לפייזר.

 
 מדיניות טיפול בנוסעים ושבים מחו"ל –גב' מירי כהן  .3

ועוד אחת עם חזרתם. יש שטרם  PCRבדיקה לבצע  צריכים הנוסעיםכיום לפני החזרה לארץ  .3.1.1
 -שעות  72לפחות מ  , הנוסעיםחוסר יכולת לבצע , הלוויה  – ההחיסון פטורים מביצוע הבדיק

נופשונים קצרים ואנשי עסקים. יש רבים, מי שמחוסן הולך לדרכו ולא יודעים מה קורה ל
צורך פטורים מויותר חודשים  3מלפני ימים לקבל תשובה. גם מחלימים  1-2איתם ולוקח 

 בדיקה.ב

נ"ל. האם להמשיך לתת מבקשת את המלצת הצט"מ כיצד לפעול בכל המקרים החריגים ה .3.1.2
 ?לקבלת תשובה שלילית פטור? להכניס לבידוד עד

 האם לחייב את כל המגיעים לארץ לבידוד?  .3.1.3
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 עוליםזאת אומרת שהם  – ימים נחשבים מחלימים 10אחרי  –היום יצא צו שמי שמאומתים  .3.1.4
ריאנט ועל טיסה כמחלימים ללא בדיקה ולא ברור אם אין צורך בטווח בטחון נוסף לאור הו

 החדש. 

לדעתי אם דנים על הגבלת התקהלות במסגרת תו ירוק ותו סגול נכון לדון  -פרופ' מיטש שוואבר  .3.2
 גם בהטלת הגבלות על מדיניות שמיים פתוחים, לא רק בנוגע למדינות "אדומות".

לאור השעה המאוחרת ואורך הדיון, לא נבצע על כך דיון כעת והשאלה תועבר לדיון  –"ר בעז לב ד 4.1
 באמצעות התכתבות בקבוצה.

  –"ר ניר פראן ד 4.2

אם היו ללא נוגדנים לאחר החלמה שווה  –שלא היו תסמיניים קיבלו מנה אחת  מחלימים 4.2.1
 לדעתי לתת להם גם מנה נוספת.

חברת פייזר כי לא סביר בעיני שהיציבות של  צריך להפעיל לחץ על –יציבות החיסון  לגבי 4.2.2
 בהקפאה החיסון של היציבות את לבדוק חייביםהחיסון בהקפאה עמוקה הוא כל כך קצר. 

 . פייזר חברת מול ארוכה

 תפוגת את להאריך ניתן לאנעשית עבודה מולם ו –של פייזר היא שלילית  התשובה –' חזי לוי פרופ 4.3
 למרות שאנחנו מאד אדוקים בהקפאה העמוקה במחסנים של סל"א. לאור היציבות של החיסון החיסון

  –"ר בעז לב ד 4.4

באישור ועדת חריגים הועלתה כבר לדיון. מבקש  12של מתן חיסון לילדים מתחת לגיל  הנושא 4.4.1
מבקש התייחסויות בכתובים. יחד עם זאת מציין שאין  –להעלות שוב את הנושא להתייחסויות 

חודשים אנו צפויים  2-3שנים אך בעוד כ  12ים לילדים מתחת לגיל מידע חדש בנושא מתן חיסונ
 לקבל נתונים מחברת פייזר. 

 הסיכון על ערוך לאין עולה התועלת שבהם מיוחדים במצבים 12-מ פחות לבני חיסון להציע מוצע 4.4.2
 .האפשרי

 פייזר.אלף ילדים אך טרם קיבלנו נתונים מחברת  100בעולם חוסנו כבר מעל  –"ר מיכל שטיין ד 4.5

  –בנוסף לנ"ל, נותרו שאלות אחרות שלא הספקנו להתייחס אליהם  –"ר בעז לב ד 4.6

 .אבות למגן שלישית חיסון מנת 4.6.1

 המגפה ניהול מדיניות בקביעת סרולוגיות בדיקות של המקום 4.6.2

 זאת. PCRמבקש דיון גם בשאלה עד כמה יש להכניס מחוסנים לבידוד עד לקבלת תשובת  –' חזי לוי פרופ 4.7
 .מחוסנים שהנם מאומתים של העולה אחוזה לאור

בשאלה של מתן חיסון בהפרשי  ,'טבצ שהוקלד האס אריק"ר ד של לדעתו מצטרף – רשפון שמואל' פרופ 4.8
ימים בין מנות. מבקש לא לקבל החלטה גורפת לגבי כל המתחסנים. יש לקבל אישור של  חב'  17זמן של 

 יק לנצל מקסימום חיסונים לפני שיפוג תוקפם.פייזר לכך אם רוצים לבצע במהלך יולי כדי להספ

 האם מתן חיסון שלישי למדוכאי חיסון יותנה בתשובת סרולוגיה שלילית? –"ר טל ברוש ד 4.9

 שנערך בסיום הדיון: משתתפיםסקר ממצאי  .5

 כן לא  אלה:ש
 49% –כן, במסגרת מחקר  0% ?האם יש לתת מנת חיסון שלישית למדוכאי חיסון 1

 51%כן, במסגרת כללית 
 43% 57% ?האם יש לתת מנת חיסון שלישית לאוכלוסייה מבוגרת .2

 42% 58% ?האם יש לדרוש בידוד ממחוסנים שנחשפו למאומת .3



ל א ר ש י ת  נ י ד  מ
STATE OF ISRAEL 

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

 
 בלמ"ס

 

 
-12- 

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

 
 

למחוסנים שנחשפו למאומת,  PCR האם יש לבצע דיגום .4
של לא מחוסנים שנחשפו  בפרוטוקול זהה לזה שנהוג במקרה

 ?למאומת

20% 80% 

 41% 59% ?ל התקהלויות בכפוף לתו הסגולהאם יש להגבי .5

 58% 42% ?האם יש להגביל התקהלויות בכפוף לתו הירוק .6

האם יש להתנות פטור מבידוד למחוסנים שנחשפו, בקבלת תשובה  .7

 ?חיובית-סרו

90% 10% 

 
 
 
 
 
 

  ב ב ר כ ה,
 

 ד"ר בעז לב
 פרופ' שמואל רשפון

 ד"ר טל ברוש
 
 
 

 נספחים
 מצגת סימולציית תחלואה .1

 תמונת מצב לאומית –בריאות הציבור מצגת  .2

 מצגת מחקר מרכז רפואי שיבא .3
 
 
 

 :העתקים
 חברי הצוותים.

 פרויקטור קורונה. –פרופ' נחמן אש 
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