
 
 צוות מייעץ לחיסון קורונה

 "ג טבת תשפ"אכ
 2021ינואר  07
 16390721: סמכתאא

 לכבוד,
 פרופ' חזי לוי

 מנכ"ל משרד הבריאות

 שלום רב,

 7.1.2021 –סיכום המלצות קבוצת העבודה לתעדוף חיסונים נגד קורונה  - שמיניתישיבה הנדון: 

 :הדיון להלן עיקרי שמינית של קבוצת העבודה.התקיימה ישיבה  7.1.2021בתאריך 

יש לציין שהדיון התקיים בטרם נודע על הקדמת אספקת משלוחי חיסונים, והסתמך על הכמויות ולוחות 

 הזמנים שהיו ידועים לפני כן.

 עיקרי המלצות:

  האם יש לחסן במנה השניה את מי שחלה לאחר שחוסן במנה ראשונה? .1

  רוב הצוות סבור כי מי שחלה לאחר שקיבל מנת חיסון ראשונה פיתח הגנה חיסונית טובה ולכן בשלב

מיעוט הצוות סבר שיש לחסנם ה )בדומה ל"מחלים" לפני המנה הראשונה(. יזה אין לחסנו במנה השני

 מקצועיים/ לוגיסטיים(.)מטעמים 

  .דיון נוסף לגבי חיסון כלל המחלימים יתקיים בעתיד בהתאם להיצע החיסונים 

  ככל שהדבר מתאפשר לוגיסטית יש להתייחס אליהם כאל כלל  -המחלימים במסגרות "מגן אבות" לגבי

גיסטית את לא ניתן לנהל לו םבשינוי מהמלצות קודמות(, א -ה )כלומר לא לחסן מחלימים יהאוכלוסי

 ניתן לחסנם.  -ההבחנה בין מחלימים לאחרים במסגרות אלה  

 חיסון מחלימים עם סרולוגיה שלילית  .2

 למעט קבוצה שבה יש ספק לגבי  ,ן שסביר שרובם מחוסניםוההמלצה היא לא לחסנם בשלב זה מכיו

סימפטומטי, עם תשובה גבולית או תוצאות סותרות -המקוריות שקבעו אבחנה )כגון א PCR -תוצאות ה

 בטווח זמן קצר(. במקרה כזה ישקול הרופא המטפל יחד עם המטופל את הצורך להתחסן. 

 .אין כל אינדיקציה לבצע בדיקה סרולוגית לאחר חיסון או לאחר החלמה ממחלה 

ה יאך אינו מספיק. יש להגדיל ככל שניתן את חיסון האוכלוסי שיעור התחסנות הקבוצות בתעדוף הוא טוב, .3

שבסיכון כפי שפורטה בהמלצת הצוות ואומצה בתעדוף שפורסם על ידי שירותי בריאות הציבור במשרד 

 .שתועדפוהבריאות. יש להעמיק ולהשקיע בדיוק מבצע החיסון לאוכלוסיות 
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 חיסון סוהרים ואסירים בעדיפות גבוהה .4

 בדיונים קודמים לתעדף את האסירים והסוהרים בעדיפות ראשונה כמו שאר הקבוצות   הצוות המליץ

הגרות בצפיפות ואשר מתקשות לשמור על ריחוק חברתי ועטיית מסיכות. המלצת הצוות הוטמעה 

בהנחיית בריאות הציבור בנושא. בדיון הנוכחי הציג קרפ"ר שב"ס מידע בנושא. בין היתר נמסר כי מבין 

סוהרים המעוניינים להתחסן, שטרם חוסנו. הייתה הסכמה על החובה  2000יש עדיין מעל הסוהרים, 

ומעלה בתעדוף ראשון. לגבי השאר נחלקו הדעות בשאלה האם הם קודמים  60לחסן את האסירים מגיל 

 לאוכלוסייה הכללית. בשלב זה ממתינים לתוספת החיסונים כדי לקבוע המלצה לגבי קבוצה זו. 

  ומעלה במקביל למבצע החיסון  60ככל שקיימת מגבלת היצע יש להשלים חיסון אסירים וסוהרים בני

 הכללי. 

 והצוות במעונות היום השיקומיים חינוך המיוחדסגל החיסון  .5

 של עובדי מערכת הבריאות. זו הצוות ממליץ להעניק קדימות גבוהה לקבוצה זו שסיכונה דומה ל

 והצוות המסייע שבא במגע הדוק עם הילדים )למשל סייעות(. הקבוצה כוללת מורים, גננות

  יש לבחון את הפתרון הלוגיסטי הנכון כך שהקבוצה שתחוסן תהיה מדויקת ככל שניתן ולמנוע זליגה

 -יה שאיננה עונה להגדרה זו )הועלתה הצעה לחסן קבוצה זאת במוסדות עצמם ישל חיסונים לאוכלוס

 בדומה למגן אבות(. 

בשלב זה נותרו בתעדוף בקבוצה הבאה, יחד או לאחר קבוצת  – רים והגננות בחינוך הרגילחיסון המו .6

 המתחסנים עם מחלות רקע. 

 שניה לאחר תגובה אלרגית למנה הראשונה ת חיסוןמתן מנ .7

  לקראת החיסון במנה השניה הוצגו ההנחיות לגבי מי שחוסן ופיתח תגובה מיידית או מושהית למנה

זה. סוכם שמסמך ההנחיות ירוענן בתיאום בין הנהלת איגוד האלרגולוגים לבין הראשונה של חיסון 

 . במשרד הבריאות שירותי בריאות הציבור

 אחרי  .אלרגית תגובה מבחינת אחר חיסון מכל מסוכן יותר אינו החיסון כי בהסברה ולהדגיש לחדד יש

חיסון למעלה ממיליון וחצי איש בישראל, ומיליונים רבים בעולם, לא נודע על אף מקרה מוות כתוצאה 

 מתגובה אלרגית לחיסון.

 קבוצות נוספות לתעדוף: .8

  מטופלים עםCystic Fibrosis (CF )–  יש לתעדף בקדימות חוליCF מאחר ונמצאים בקבוצת המחלות ,

 המאופיינות ברזרבה ריאתית נמוכה כמו כל סובל ממחלה ריאתית כרונית. 

  60-רב הצוות סבר כי יש לתעדף בקדימות גבוהה חולי דיאליזה בגילאים מתחת ל –מטופלי דיאליזה. 

  יחוסנו עם יתר האוכלוסייה.  –ספורטאים אולימפיים ופאראלימפיים 
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  רב הצוות סבר  – סרטן/בעלי דיכוי חיסוני, של ילדים חולי 16 הורים ואחים מעל גילון למתן חיסתעדוף

כי יש לתת תעדוף בקדימות גבוהה, גם מתוך התחשבות במתח ובחרדה של בני המשפחה, החוששים 

 להדביק את הילד החולה.

  ומלאי החיסונים יגדל בהתייעצות נוספת לגבי אופן התעדוף רוב חברי הצוות תמכו בהצעה כי במידה

 .1המבצע לפי קבוצות גיל כדרך פשוטה ומוצדקת רפואיתאת ך יהמשבטווח הזמן הקרוב מומלץ ל

 

 :דברים בשם אומרם

 ?ראשונהבמנה  שחוסןלאחר  שחלהמי  את השניה במנה לחסן יש האם .1

  מי שחלה לאחר קבלת מנת חיסון ראשונה יש להניח שמערכת החיסון הגיבה גם לחיסון  -ד"ר טל ברוש

וגם למחלה ולכן בשלב זה אין סיבה לחסנו. יהיה מקום לדון על כך שוב בעתיד כאשר יהיו מספיק 

 חיסונים. 

  חיסונים, אז מציע כיוון שממילא אנחנו מתכוונים לחסן את המחלימים כאשר יהיו  –ד"ר יאן מיסקין

 להקל מבחינה תפעולית ולתת להם את המנה השניה כבר כעת כי הם ברשימות ולרובם כבר נקבע תור. 

  בשלב זה במצב של מחסור בחיסונים תומכת בעמדתו של ד"ר ברוש שלא לחסן. –פרופ' גליה רהב 

  אמורה להספיק.אין סיבה לתת מנת חיסון נוספת למי שחלה שהרי מנה אחת  –פרופ' שלמה מעין 

  פרופ' חזי לוי–  

i.  ?מבקש עמדתכם האם זה נכון להחיל את ההחלטה הזו גם לגבי אוכלוסיית מגן אבות 

ii. חולים מקרב מחוסני המנה הראשונה.  3000יה הכללית יש לנו יבאוכלוס 

  בהנחיות שכתבנו החרגנו את מגן אבות בשל הנסיבות המיוחדות של הקושי  –ד"ר אמיליה אניס

 הלוגיסטי לחזור לאותו מוסד לחיסון בודדים. 

  יצירת הנוגדנים במחלה  ה שלדינמיקהסבורה שאנחנו לא מכירים את מספיק טוב את  –פרופ' דנה וולף

לחסן את מי שקיבל כבר מנה לאחר חיסון ויכול להיות שתהיה תגובה חיסונית פחותה. על כן בעד 

 ראשונה. 

  בדעה שלא צריך לחסן. רוב האנשים החולים הם עם סימפטומים ולכן להערכתי הם  –פרופ' אלי סומך

 מפתחים תגובה והגנה חיסונית טובה. 

                                                
 חברי הצוות לאחר פרסום הדיווחים על הגדלת מלאי החיסונים בטווח זמן מיידי.הדיון התקיים בקבוצת הווטסאפ של  1



 

3 

  

  הצוות הזה כבר דן בעבר והמליץ שלא לחסן מחלימים. זה היה על בסיס היגיון שעל  –ד"ר אריק האס

 CDC -לא הייתה מקובלת עלינו ולא רואה נימוק לשנות את גישתנו. ה CDC -דת הפיו נקטנו. עמ

 ממליץ לחסן מחלימים ולא רק אחרי מנה ראשונה.

  אנשים אלה הם למעשה מחלימים. יש לקבוע לגביהם אותה מדיניות: לא לחסנם  –פרופ' שמוליק רשפון

 כשגרה. לחסנם במוסדות "מגן אבות". לשם.  

  מסכים עם פרופ' רשפון. פרופ' וולף העלתה טיעון מעניין אך תיאורטי בשלב זה ויש  –פרופ' רון דגן

 לבחון אותו מחקרית ולא ניתן להתבסס על הנחה בעניין זה עד שהעניין לא הוכח מדעית. 

  לא לחסן אנשים שחלו  לגבי האוכלוסייה הכללית המקצועיות בעמדות תומכת –ד"ר איריס רסולי(

במערך הגריאטרי ומגן אבות )ע״י הגורם  ישים הראשונה( עם זאת קיים ספק האםבסמוך למתן המנה 

המחסן שם( וייתכן שיתקשו לדייק ולהימנע מחיסון מטופלים שחלו בסמוך למתן המנה הראשונה בה 

 .לכל היתר השניהבעת שתינתן המנה 

  רמת נוגדנים מנטרלים גבוהה יותר של מי שחוסן  28במחקר של פייזר הם הראו ביום  –פרופ' גליה רהב

 ומאשר מי שחלה. לא בטוחה שהתנהגות במחלה זו זהה ולכן זה לא חד משמעי. 

  ניתן לסכם שהרוב נוטה שלא לחסן את מי שחלה אחרי מנה ראשונה ויש לצרפם להגדרת  –ד"ר בעז לב

 אפשרי ממליצים לדבוק בכך. מחלימים. ככל שלוגיסטית זה 

 

 וסוהרים אסירים חיסון .2

  ד"ר ליאב גולדשטיין, קרפ"ר שב"ס–  

i. מתקנים ברחבי הארץ. רובם נמצאים במגע  33-סוהרים ב 10,000 -יש כ :לגבי סגל הסוהרים

יומיומי עם אסירים. הסוהרים מהווים וקטור עיקרי להכנסת הנגיף לבתי הסוהר. וקטור נוסף הוא 

 האסירים שיוצאים וחוזרים פנימה )בתי משפט וכדומה(. 

ii. חסן. המבצע התחיל בכך מאלו שמעוניינים להת 55% -שהם כ ,שליש מסגל הסוהרים כבר חוסן

 סוהרים שיש לחסן.  2500 -שחוסנו בקופות והתחיל מבצע שבמסגרתו הם חוסנו. נותרו להערכתנו כ

iii.  סוהרים מאומתים  1000 -עד היום במהלך המגיפה כולה היו כ –מבחינת תחלואה בבתי הסוהר

 בשלב כזה או אחר.  150 -כאשר כיום כ

iv.  האסירים.אוכלוסיית להגן על גם ס ו"שבהמבצעית של  על יכולתהבקשה שלנו היא בכדי לשמור 

v.  היו כמה מאות אסירים  שונה ותנאים שונים. יש מתקנים שונים, בעלי אופי –לגבי האסירים

. את כולם אנחנו מבודדים וגם הייתה תחלואה קשהמאומתים. כולם היו ברמה קלה. כמעט ולא 

הלבנה הראשונה לחיסון ביחד עם חינתנו מב. הם 60אסירים מעל גיל  2000 -את המגעים. יש כ

 .  80-90%היענות להתחסן. ההערכה שלנו היא  60%האסירים עם מחלות הרקע. על פי סקר 
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vi. .אסרנו על נסיעות  -הטלנו מגבלות רבות  מבחינה אפידמיולוגית, הסוהרים נדבקו בעיקר בבית

יש גם עבירות אך לחו"ל של סוהרים, אסרו על אירועים המוניים. עיקר החשיפה היא בבית. 

הסוהרים ש מגע מקפידים שיהיה במיגון מלא. משמעת. התנועה בבתי הכלא מאוד מוקפדת. אם י

סדר מנסים ל –יחד. מנסים לשמור על זה. סגרנו אכילה משותפת. לגבי האסירים וישנים גרים 

זה לא תמיד מוקפד. כל מי שנכנס מחוץ לכלא  ויש מסיכות אולם אותם במנגנונים של קפסולות

אנחנו קולטים אותם לתאי סינון. הם נדגמים כשנכנסים ומועברים לאגפים הרגילים רק לאחר 

 אם רוצים למנוע הדבקה בשב"ס יש לחסן קודם כל את הסוהרים. .דיגום ביום העשירי

vii.  ,אסירים  6000 -וקבוצות הסיכון. כומעלה  60  -ה לקבוצת בניחיסונים  2000וא הצורך הלסיכום

 . במקביל לכלל האוכלוסייה יהיו בשלב הבא

  ה מתערבבת עם אוכלוסיות אחרות אין משמעות יבהתחשב בכך שהאוכלוסי –ד"ר אורי פיינשטיין

לחיסון של כלל הסוהרים לאחוז המחוסנים המגיע לחיסון עדר. יש להקצות את המספר השלם ולשאוף 

ודאי לאור המספרים הקטנים יחסית למספר החיסונים הקיים. מקרה של התפרצות בבית  –והאסירים 

 הכלא יהיה אתגר לא קטן, ישנם מספר דיווחים על דוגמאות מעין אלו מהעולם.

  למגיפה יה שנמצאת בנסיבות טוטאליות, לא תמיד בתנאים הולמים ימדובר באוכלוס –ד"ר בעז לב

 וצריך לקחת את זה בחשבון.

  אותם צריך לחסן בקדימות גבוהה ואין על כך  60אסירים בקבוצות סיכון ומעל  –פרופ' אלי סומך

 שאלה. 

  חושבת כמו ד"ר פיינשטיין שצריך לתת קדימות למסגרות סגורות וצפופות. צריך  –עו"ד טליה אגמון

להם את חופש לפעול כרצונם. יש לתת להם את לקחת בחשבון שהאסירים הם באחריות מדינה ואין 

 האפשרות להתחסן. קיימת החשיבות לדאוג שיהיו פחות וקטורים.

  תומכת בחיסון כולם. יחד עם זאת מערכת החינוך יותר בעייתית. אם מחסנים את  –פרופ' גליה רהב

ף בהיצע נמוך, הסוהרים אז למה לא תלמידי פנימיות וישיבות. זה מורכב ואם צריכה להכריע בתעדו

 סבורה שהמורים והגננות בעדיפות על בתי הסוהר. 

  מבקשת להזכיר כי אסירים וסוהרים נמצאים במסמך התעדוף שהוציאו  –ד"ר אהרונה פרידמן

 בבריאות הציבור. מבקשת להבין איפה החסם כי הם תועדפו כבר.

  ינם קרובים כלל וצריך לתעדף המספרים בין סוהרים ואסירים לבין עובדי הוראה א –ד"ר מיכל שטיין

 את האסירים והסוהרים.

  בקהילה הסוהרים כבר מתועדפים בהתאם לקביעה שלנו בעבר. יש מספיק בכללית  –ד"ר יאן מיסקין

 לחסן את הסוהרים בשלושת הימים הקרובים. 
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  ל ה הרגילה או להקביינעביר שאלת סקר בסיום הישיבה האם לתעדף על פני האוכלוסי –ד"ר בעז לב

 ה הרגילה.יאותם לאוכלוסי

 

 מיוחדהחינוך )מורים וגננות( במערך העובדי הוראה  .3

  ה ימבקש להביע הערכה לצוות על העבודה המאתגרת ותודה על העשי -סגן שר הבריאות, יואב קיש

 החשובה.

i.  כעקרון יש רצון פוליטי לקדם חיסון אצל מורים באופן כללי ומבקשים לשמוע את המלצתכם לאור

 מכלול השיקולים והבקשות שאתם נדרשים אליהם. 

ii.  ה מורכבת. אחד המאפיינים ימדובר על מורים וגננות שאחראים על אוכלוסי –לגבי החינוך המיוחד

ה. גם בהתפרצות ילהיות חשופים לאוכלוסיהוא שגם כאשר מערכת החינוך סגורה הם ממשיכים 

הגדולה הנוכחית הם עדיין מגיעים לעבודה ומצויים בחשיפה יומיומית מאחר וקשה לחייב 

התנהלות והקפדה על מסכות ומרחק. התחלואה במקרים כאלה היא מאוד מורכבת וקשה יותר 

גדול ובתחושה  ממקומות אחרים. הרבה פניות של מורים מהמגזר הזה שסבורים שהם בסיכון

למורים  26,000קשה. יחסית למורים בכלל המערכת הם בסיכון גדול יותר. המספרים הם סביב 

 וגננות בחינוך המיוחד. ככל שניתן הבקשה היא לחסנם בתעדוף הראשון. 

  'חזי לוי פרופ–  

i. ם המורים המסרבים.  לרובם אנחנו .גבוה יותר ל הזמן קבוצות שרוצות תעדוףאנחנו מקבלים כ

 . ולמעשה הבאים בתור בתעדוף שני

ii. לחסן ביום ראשון את המנה השניה. חסן מיליון ושמונה מאות אלף איש ומתחילים עד יום ראשון נ

 בסגר הנוכחי הוחלט שתלמידי החינוך המיוחד ילמדו ואנחנו יודעים לחסן אותם מבחינת כמויות.

iii.  ומעלה בקופה.  60מבני  65%הקופות כבר חיסנו 

  הוצגה מצגת, שעיקריה  –ד"ר אפרת אפללו , מנהלת דסק חינוך במשרד הבריאות– 

i. תחלואה הובשבוע האחרון  25% -מתוך מוסדות החינוך המיוחד בחודש האחרון הייתה תחלואה ב

 . המוסדותמחצית מעלתה עד ל

ii. תחלואה גבוהה מאוד בכיתות בבתי הספר קצת יותר מאשר בגנים.בחלוקה לפי גילאים ה  

iii.  במסגרות החינוך המיוחד. לומדים שילדים  281,000במערכת יש 

iv.  שותפה לעמדת המנכ"ל וסגן השר שיש להיענות לבקשת התעדוף של צוותי ההוראה בחינוך

 המיוחד.

  טל ברוש ד"ר–  

i.  והדגש הוא על שלב שני מניעת תחלואה במניעת תחלואה קשה ותמותה. הוא הבסיס של התעדוף

 להקפיד על כללים אפידמיולוגים נאותים. שבהם יש מגע עם קושיקדימות לפי מסגרות 
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ii. ה שבאה במגע עם הרבה ילדים וללא שמירה על הכללים הנדרשים ימסכים עם הניתוח שזו אוכלוסי

 למניעת הדבקות. 

iii. .תומך בחיסונם ברגע שמבחינת היצע חיסונים הדבר מתאפשר 

iv. ם לא באותה דרגת מסוכנות.ער לכך שיש קבוצות שחוסנו למרות שלא היו בתעדוף וג 

  הנתונים של משרד החינוך לא כוללים גם את מעונות היום השיקומיים )פעוטות  –עו"ד טליה אגמון

עם קשיים התפתחותיים  ומורכבים, ונכויות קשות(. יש גם חשש לתחלואה בילדים אלה  0-3בגילאי 

ר בילדים שמחמיצים טיפולים וגם שם במקרה של היעדרות של איש צוות או השבתה של מעון, מדוב

מאוד חשובים להתפתחות שלהם  )זו לא מקריות שמוסדות אלה לא נסגרים, גם בסגר הכי מהודק( ושם 

 במידה מסויימת הקדימות לחיסון הצוות גבוהה יותר בעיני. 

  תא"ל )במיל( יורם חמו–  

i. יים סביבה בטוחה. כללי: החיסון של המורים נועד כדי להגן עליהם בתנאי העבודה שמקשים לק

חשוב להבין שחיסון המורים לא יעזור לפתוח את בתי הספר זה לא יוריד את התחלואה אלא בקרב 

המורים עצמם. אנחנו נדרשים לשאלה האם זה מוסרי לחסן מישהו כדי שיוכל לקיים את עבודתו 

 )שחשובה לחברה( לעומת חיסון מי שבסיכון יותר גבוה? 

ii.  יה אחרת ייש להשלים חיסון האוכלוסיות שבסיכון לפני כל אוכלוסמוסכם על כולם שקודם כל

 דוגמת המורים בחינוך המיוחד. 

iii.   .לאחר העדיפות של מי שבסיכון, החינוך המיוחד זה מקרה פרטי עם מספרים לא גדולים 

  הסיכון והקושי של מורה בחינוך המיוחד המטפל בילדים עם בעיות עמוקות גדול  –ד"ר אהרונה פרידמן

הרבה מהסיכון של מורה לילדים עם בעיות דיסלקציה למרות שהם כולם נחשבים חינוך מיוחד. יש ב

 לדייק את הרשימה כי אחרת תהיה זליגה. 

  המורים יכולים ללמד בתנאי שהמערך סביבם קיים ומתפקד. מיהם החשובים כדי  –ד"ר יאן מיסקין

וד ברור לקופה ולמחסן את מי מחסנים. עד עכשיו היה מא –להבטיח שהמערך ימשיך לתפקד. טכנית 

 צריכה להיות רשימה מסודרת וצריך לפתור את זה מבחינה לוגיסטית. 

  להבנתי, מורים וגננות אלה מקבילים לצוותים רפואיים ולאנשים שמטפלים באנשים  –פרופ' ערן בכרך

ולכן הייתי מחסן גם סיעודיים. כאשר חיסנו במוסדות כאלה חיסנו את כל הסובבים, וללא הגבלת גיל, 

 אותם בעדיפות גבוה.  

  ומעלה שמחוסנים. 60 -ה יש להעלות את אחוז בני –ד"ר עמית הופרט 

  ה בסיכון. בשל אופי עבודתם יאני מתייחס אליהם כמו אל צוות רפואי או אוכלוסי –פרופ' אלי סומך

הם צריכים להיות בקרבה חברתית לילדים ולעתים ללא מסכות. שאר המורים מיד לאחר אוכלוסיית 
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הירות ולא בהכרח לשאוף לדיוק  גבוה בשל הצורך ממליץ לפעול על בסיס של מהסיכון ומחלות הרקע. 

  לחסן כמה שיותר אנשים בתקופת זמן מצומצמת ..

  מצטרפת לעמדה של כולם. סבורה שיש לשקול חיסון הצוותים שמטפלים גם בנוער  –ד"ר רותי ישי

 בסיכון. 

  מדובר בציבור שנמצא בסיכון וצריך לחסן אותו. כל פתיחה של אינדיקציה אין אפשרות  –ד"ר דוד דביר

יך לתעדף בתוך הקבוצה. ציבור כזה סוחב מסביבו ציבור גדול נוסף ולא נוכל לעשות את ההפרדות. צר

להיות ערוכים לזליגה גדולה. אם מדברים על חיסון המורים אז מדובר למעשה בפתיחה לכלל 

 כלל גם מורים בחוגים, מורים במתנ"סים.ייבקשו לה –יה יהאוכלוס

  בעבר דיברנו 60בני מסכימה שלא נוכל לעשות הפרדה. יש לסיים תחילה את  –גב' ליאורה ולינסקי .+

 .ה שניתן לאתר בקלות ולהתייחס אחרתיל זאת מורים הם אוכלוסימחוסנים. חושבת שבכ 70%על 

  כל קבוצה צריכה להיות צבועה באופן ברור או שנקבל רשימות, כי אחרת לא  –ד"ר דורון דושניצקי

 תהיה כל אפשרות למנוע זליגה. 

  ר מכל החיוניות לסיים כמה שיותר את האוכלוסיות בסיכון גדולה הרבה יות –תא"ל )במיל( יורם חמו

האחרים. ברגע שנפתח לשאר יהיה שטפון ולא נוכל לעצור את זה. המאמץ שצריך להיעשות על הקבוצה 

 הראשונה הוא קריטי.

  ד"ר אפרת אפללו–  

i.  .ננסה לחשוב איך מדייקים כדי לצמצם זליגה 

ii. רפואיים. בחלקם כבר חוסנו כצוותים  מטפלים פארא 1500 -במשרד העבודה והרווחה יש כ

 רפואיים.

iii.   .המספר שנאמר לגבי מורים בחינוך המיוחד כולל גם את הסייעות 

  הניסיון לימד אותנו למשל שכאשר הוגדרו קשישים ובני ביתם והמלווים נוצר פתח.  –ד"ר ארנון שחר

מלווים ומטפלים. לא נצליח לעמוד מול אוכלוסיה כזו. זה אירוע מאוד לא נעים  10לכל קשיש יש 

ת. לעיתים נדרשנו למשטרה. עירבנו ועדות אתיקה שכוללות אתיקנים, עורכי שהתדרדר לא פעם לאלימו

 דין...

  חשוב למצוא מענה לוגיסטי להגיע אליהם במדויק ולחסן אותם. זה יכול לפתור את  – אפללו אפרתד"ר

 הבעיה לזהות אותם. 
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 למנה הראשונהתגובה אלרגית שניה למי שהגיב  מתן מנת חיסון .4

  יו"ר איגוד ישראלי לאלרגיות ומחלות אימוניות ,אלון הרשקוד"ר –  

i.  הוצאנו נייר עמדה בנושא התוויות לחיסון והתוויות נגד לחיסון במצבים של אלרגיה ואנו מברכים

אנו מזהים מכשול בהטמעה בשטח ויש אי שקט על כך שעקרונותיו אומצו על ידי משרד הבריאות. 

בלים חיסון בגלל חשש של הרופא או חשש רב. מקבלים פניות רבות של מטופלים שלא מק

 שהמטופל האלרגי.

ii.  ית. כל הסיפור של גכתוצאה מתגובה אלראחד בתמצית, אחרי מיליון מתחסנים אין מקרה מוות

מהדיווחים של תופעות לוואי  10%. רק אלרגיה לחיסון הוא לא מבוסס והחיסון הוא לא אלרגני

 מסכן חיים.עושים רושם של תגובה אלרגית ואף אחד אינו 

iii. הראשון לחיסון הגיבו אנשים כמה תמונה שנקבל כדי האלרגיה יחידות בין פנימית מערכת יצרנו .

תגובות חילקנו מי שחשוד כאלרגי לחיסון הראשון יתוחקר בשטח לקראת החיסון השני.  כל

 :תת קבוצות 3 -לאלרגיות 

 לא מוכרות כאלה.עד כה שני. החיסון מתן הל יש התוויית נגד –אנאפילקטית תגובה  .א

לא בטוח שהן אלרגיות. לא מהווה  –שעות ועד ימים(  4)מעל תגובות מאוחרות  .ב

 התוויית נגד ואין צורך בהתייחסות נוספת.

. , עיכול בטווח של שעתיים מהחיסוןתונשימתי, תגובות סיסטמיות -כל יתר התגובות  .ג

 ה.יוועץ במומחה אלרגייבמקרים האלה מי שהגיב בתגובה אלרגית 

iv. .חוששים מההטמעה ואיסוף הנתונים בשטח 

  ד"ר טל ברוש–  

i.  המקרים מעטים מאוד ולכן יחסית השכיחות נמוכה. מסתבר שהחיסון דומה מאוד לחיסונים

 אחרים ואני חושב שצריך להכליל את תדריך לחיסון הכללי על החיסון לקורונה. 

ii.  לא הכמויות הן ות מאוד אבל הרוב תגובות קל –היו אנשים עם תגובות אלרגיות למנה הראשונה

אני ויה גדולה. אנשים לא מגיעים לייעוץ אלרגולוגי כי זה מקשה מאוד יכי כמות האוכלוסמעטות 

 .לא חושב שזה ריאלי

iii.  מבקש שהאיגוד לאלרגיה יכתוב הנחיות לגבי הגישה למי שפיתח תגובה לחיסון, שיהיו לעזר לרופא

 הראשוני, ללא צורך בהתייעצות עם מומחה.

 ד"ר ברוש לגבי הסיבה לכמות השאלות על תגובות שלאחר חיסון, מסכימה עם  –אהרונה פרידמן "ר ד

תגובה אל כאליהם צריכים להתייחס שמקרים  פרוטוקול שלמהאיגוד שנובעת מגודל המבצע. יש לבקש 

לא מסוגלים באופן תדיר ואנו אנחנו מנהלים מוקד מענה במלב"מ וזו אחת השאלות שחוזרת  .אלרגית

צריך להזהר . "עשה ואל תעשה"לתת מענה. צריכים עזרה מובנית מהאיגוד עם הוראות מדוייקות של 

 ממצב שבשל חוסר מענה לציבור תתפתח בעיה של חוסר בהיענות לחיסון.
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  יתייעץ עם הרופא  ,הסיכום הוא שאם תוך שעתיים המטופל סבל מתגובה אלרגית –ד"ר אמיליה אניס

רופא מומחה באלרגיות לתרופות. תחמנו בשעתיים. ניתן לחסן אנשים יופנה להמטפל ובמידת הצורך 

 שסבלו מכל תופעה אחרת. 

  חושבת שאין אלרגיות משמעותיות. יכול להיות שלא ראינו אנאפילקסיס כי מראש  –ד"ר מיכל שטיין

 לא נתנו את החיסון לאנשים אלה.

 ד"ר ארנון שחר –  

i.  .המסמך מעולה אבל הוא מיועד לאלרגולוגים 

ii. ה- CDC  אמר שמי שהגיב תגובה מיידית לא יקבל מנה שניה. אצלנו יופנו להיוועצות. גם אם

לא יקבל את  בתשאול נצטרך לשלוח את האדם להיוועצות כלומר הואהמטופל ידווח על כך 

שנפנה אותם עם מעקב החיסון. או שנחליט לא לחסן בשלב זה או שנחשוב איך מקימים מערך 

SLA מאוד קצר. 

iii.  כתוב בהוראה רופא במתחם. ברוב המתחמים אין נוכחות רופא אלא  –לגבי התגובות העוריות

 אחיות.

iv.  .חושש שתהיה זליגה של אנשים שלא ירצו להתחסן 

  פרופ' גליה רהב–  

i. מקרים של אנשים שהיתה להם  21כים להיות מוגנים גם מבחינה משפטית. יש פרסומים של צרי

 תגובה. 

ii. מרבית האנשים שיש להם אנאפילקסיס לא מחסנים . סבורה שאי אפשר להשוות לחיסונים אחרים

 . אותם

iii.  במרפאה תחת פיקוח של רופא ואחות  םאלרגיימטופלים לחיסון יום ]בשיבא[ מחר אנחנו פותחים

 . לרגיתא

iv.  לתבחין אצלנו עושים בדיקות- Polyethylene glycol (PEG). 

 מבחינת תופעות מצביע על כך שעד היום . הניסיון ברוש"ר דשל  בדבריו תומך – רשפון' שמוליק פרופ

אחיות בשטח יכולות להתייעץ עם דומה לשל שאר החיסונים אשר בשימוש כיום. חיסון הלוואי ה

ובאלרגולוגים לפי  כפי שנעשה עם כל חיסון אחר הבריאות בלשכותופאים והרהאפידמיולוגיות  האחיות

יבטאו את הדמיון של בטיחות חיסון זה לזו של חיסונים  התדריך שלההמלצות  נוסחמציע ש .המקרה

של חיסון זה. לגבי  מי שהייתה לו תגובה אנאפילקטית למנת החיסון הראשונהאין לחסן  אחרים. 

  עוץ הקיימות.ישתמש בדרכי היתגובות אחרות יש לה

  תחנות החיסון הגדולות הן בנוכחות רופא. יש תשאול במקום ויש רופא בכיר זמין.  –ד"ר יאן מיסקין

מרגיש אנחנו בקשר עם המרפאה האלרגית שלנו והם מחליטים במקום כדי לא לעכב את מבצע החיסון. 



 

10 

  

מאפשר לחסן את מרבית אוכלוסיית  יותר נוח שיש גורם רפואי בכיר בשטח. יש לזה מגבלות וזה

ה יהיה מערך שיעבוד חלק יצריך היערכות מהירה. את שאר האוכלוסיאנשים הסובלים מאלרגיות. ה

 .יותר

  הבהלה שאנחנו חווים מהשטח היא לא מוצדקת. אם רוצים להוריד מכשול מפני אי  –ד"ר אלון הרשקו

צריך לספר לציבור שאין אף מקרה מוות ואין  חיסון מלא של האוכלוסיה צריך להסביר את זה לציבור.

 ה גדולה.יתגובות אנאפילקטיות . זה לא הגיוני ולא רציונלי להימנע מחיסון בקרב אוכלוסי

  המסר של העדר תמותה הוא ד"ר הרשקו חיבר שאלות ותשובות שיועברו לעיון הצוות.  –ד"ר בעז לב

 .חשוב מאוד

  ניה. במנה השניה אם לא ניתן כללים ברורים של מי כן ומי דובר בעיקר על המנה הש–ד"ר ארנון שחר

לא, יהיו מאות אלפי שאלות. כל אחות צריכה לדעת להחליט ברוב המכריע של המקרים. צריך הכוונה 

 מדוייקת של מה עושים מחר.

  התדריך שאנחנו מכינים אמור לתת מענה על רוב השאלות. –ד"ר אמיליה אניס 

  שון ]עם תחילת מבצע חיסון מנה שנייה[ המספרים שיתגלו לנו על תגובות ביום רא –ד"ר ארנון שחר

 אלרגיה יהיו גדולים בהרבה ממה שנדמה לנו.

  אין לנו מספרים. מישהו שעשה תגובה סיסטמית מיידית צריך הערכה רפואית.  –ד"ר אלון הרשקו

 ההמלצה שלנו הוא פניה לרופא מטפל או רופא מומחה באלרגיות לתרופות. 

  צריך לראות איך נותנים מענה לוגיסטי באופן שייתן מענה. –ד"ר בעז לב 

  היו הרבה דברים בעייתיים במגיפה ותרגמנו לקופות את ההחלטות.  –ד"ר טל ברוש 

  אם יש תגובה מיידית אז ברור שלא יקבל חיסון.צריך לדייק את ההנחיות. –ד"ר יאן מיסקין 

  צריך להימנע  ,ח את מי שמסוכן  לחסן. ככללוא לחסן בכלא לאבד את הראש ול –פרופ' אלי סומך

מחיסון אנשים עם תגובת רגישות יתר מיידית למנה הראשונה . צריך לזכור מי שקיבל מנה אחת יש לו 

הגנה מסויימת ומשיקול סיכון/תועלת אין הצדקה לסכנו במתן מנה שניה. בניהול הסיכונים עדיף 

 שיוותר עם כיסוי של מנה אחת.

 

 לחסנם? ם הא –( seronegative)ונמצאו ללא נוגדנים סרולוגית מחלימים שנבדקו  .5

  מי שהיה גבולי המלצתי לחסן. מי שהיה מחלים ברור וסרולוגיה שלילית לא הייתי  –פרופ' גליה רהב

 מחלה.ה לו תהישמי במיוחד מחסנת 

  'סרולוגיה  לו מחלה אבלהיא לא לחסן בנוגע למי שהיה חושב שההחלטה הגורפת  –אלי סומך פרופ

היו בסיכון . זה יגרור בקשות לבדיקות סרולוגיות. מדובר בעשרות אלפים. אם הם באמת שלילית
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להדבקה חוזרת אז ההינו רואים את המקרים הללו. יש גם עדויות מעבדתיות על חיסון תאי הולם 

 .שהם מוגניםדי גבוהה . ניתן לומר ברמת בטחון במקרים הללו

 

 ד"ר בעז לב - ספציפיות תעדוף בקשות .6

i.  נותרו עוד מספר קבוצות שמבקשות הקדמה בתעדוף ובקדימות ומבקשים התייחסותכם בשאלון

 שנעביר. 

ii.   סברתי שאין סיבה לחסנם -לגבי ספורטאים אולימפיים. 

iii. ראה מטה. -דיאליזה  מטופלי דיאליזה 

iv. מטופלים עם CF -  מגיעים לתחנות ולא מקבלים את החיסון. קשה לפרט כל מי שיש לו רזרבה

 נמוכה.ריאתית 

v.  אין לנו אף ילד שחולה בסרטן ואושפז  -ד"ר דוד גרינברג  -הורים ומטפלים של ילדים חולי סרטן

 במצב קשה או נפטר מהקורונה. אין אף מקרה. 

vi. :להלן תוצאו סקר מיידי שנערך בין חברי הצוות 

 לא כן שאלה

 15% %85 האם חולי דיאליזה צריכים לקבל קדימות מיידית בחיסון?

, של ילדים חולי 16 תעדוף גבוה הורים ואחים מעל גילהאם חשוב לדעתך לחסן ב

 32% %68 סרטן/בעלי דיכוי חיסוני

האם יש לחסן בתעדוף גבוה מלווים/מטפלים בקשישים ובעלי צרכי רפואיים 

 כמלווים של המטופל? מיוחדים גם כשלא מגיעים
%59 41% 

 %91 9% האם יש לחסן מחלימים בעלי תשובת סרולוגיה שלילית )ללא נוגדנים(?

עם  60האם ליש לתעדף מורים בחינוך המיוחד, אל מול אנשים בני מתחת לגיל 

 מחלות רקע?
%71 29% 

חיסון  האם יש לחסן במנה שנייה, אנשים שחלו בקורונה לאחר קבלת מנת

 ראשונה?
3% %97 

בקדימות גבוהה יותר מאשר את  60מתחת לגיל  אסיריםהאם יש לחסן 

 האוכלוסייה המקבילה הכללית?
47% %53 
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  ב ב ר כ ה,

 

 ד"ר בעז לב

 פרופ' שמואל רשפון

 ד"ר טל ברוש

 :העתקים
 הצוות המייעץחברי 

 פרויקטור קורונה –פרופ' נחמן אש 
 הנהלה:תיקי הנהלת האגף:ועדות:צט"מ:צוות חיסונים-אביב:שעחתל תיק: 

 


