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 לכבוד,

 פרופ' חזי לוי
 מנכ"ל משרד הבריאות

 שלום רב,

 12.20209. -סיכום המלצות קבוצת העבודה לתעדוף חיסונים נגד קורונה  -ישיבה שלישית הנדון: 

 לחיסוניקבוצת העבודה במסגרתה נמשכו דיוני  שלישיתהתקיימה ישיבה  9.12.2020בתאריך 

 הסיכום: להלן עיקרי קורונה.

על סמך נגד קורונה.  מדוכאי חיסוןפורסמו נתונים מספיקים על חיסון לא  – מדוכאי חיסון .1

להכלילם תומך בהמלצה חברי הקבוצה רוב שאינם חיים הידע והניסיון המצטבר בחיסונים 

חיסון יציבים  מדוכאיכלל מספר קטן של הניסוי שנערך על ידי חברת פייזר לתעדפם לחיסון. ו

או תופעות לוואי חריגות לא היתה עדות לשיעור גבוה יותר של  לגביהם , HIVנשאי כגון 

כי לא ידועה תגובת המערכת החיסונית בעקבות ציינה חברת צוות אחת  .בעקבות החיסון

ויש להותיר שיקול דעת לרופא  , בשאלה של דחיה,החיסון ספציפית בקרב מושתלי איברים

 המטפל. 

 ה זו. יאוכלוסימלחסן  בשלב זהמנע ישל פייזר ועל כן מומלץ לה בניסוילא נכללו  – נשים הרות .2

 

, פרט לחיסון החי המוחלש נגד קדחת ת נגד חיסוניםהנקה ככלל איננה הוריי - נשים מיניקות .3

לאור העובדה שאין תוצאות של בחינת נושא ההנקה וחיסון  .לא לחסנן מדעיתאין סיבה  .צהובה

קורונה ממליץ ארגון הבריאות העולמי להתייחס למיניקות בדומה לנשים בהיריון ולהמתין 

הועברה שאילתה לחברי הצוות למידע בתחום זה ולכן ההמלצה בשלב זה הינה שלא לחסן. )

להתייחס לנקודה זו לאור עמדת ארגון הבריאות העולמי והעובדה שבקנדה בריטניה וארה"ב 

עם זאת ניתן לאפשר חיסון של נשים מניקות בסיכון  .(קבוצות אלהלא התקבלה החלטה לחסן 

 .מיוחד באמצעות מנגנון שיאפשר התחסנות במצבים חריגים

 

לחסן ילדים לא מומלץ ככלל בשלב זה, שנים ומעלה.  16החיסון  הוגש לרישום לבני  – ילדים .4

להקים צע מולאור העובדה שיש ילדים שהחיסון חיוני עבורם )או סביבתם(  גיל זה.בני פחות מ

מומחה  רופאבהרכב מוצע שיהיה ים שנדרש לבחון אותם באופן פרטני. מנגנון ייעודי למקר

ומומחה בתחום הספציפי. מנגנון דומה ראוי שיוקם  , מומחה ברפואת ילדיםבבריאות הציבור

 בים חיסון ואינם ברשימות המועדפות. גם לגבי חולים במצבים חריגים החיי

 

  – מתחסןלהחיסון מה יאפשר  .5

 ( פטור מבידוד כגון דין מתחסן כדין מחלים בכל הנוגע לכללים החלים כיום על מחלים

 במקרה של חשיפה או חזרה מחו"ל(. 



  בלאור העובדה שהחיסון יעיל בקרבהעדר ידיעה על מניעת הדבקה על ידי מחוסנים וכן 

שמר יחשוב להבהיר שכללי הזהירות חייבים להמשיך לה מקבלי החיסוןמ 100% -פחות מ

ת , מניעת התקהלויות והגיינפיזימסיכה, ריחוק עטית   –מי שחוסנו על ידי כולם כולל 

 . ידיים

  ,לאור החיוניות למגר את המגיפה על כל השלכותיה הקשות )בריאותית, חברתית, כלכלית

 יה. יהאוכלוסהיקף מרבי של יש לשאוף לחיסון והחזרת החיים לשגרה נפשית( 

  מרוץ להתחסנותיהיבטים אתיים ומשפטיים של ת לבחוןהצוות ממליץ.  

 

יש לאפשר חיסון במקביל של אוכלוסיות  ,להגיע לניצול מיטבי של מלאי החיסוניםעל מנת  .6

 עדוף והאוכלוסייה בכלל. ישונות מקבוצות הת

 

  – עדוף וקדימותימודל קביעת ת .7

  .)הוצג על ידי פרופ' רן בליצר מודל הנקודות שפותח בשירותי בריאות כללית )מצ"ב שקף

המודל מעניק נקודות סיכון לכל אחד מהמצבים ומחלות כרוניות ובהתאם קובע  ,בתמצית

  את דרגת הסיכון )רגיל, גבוה, מרבי( ואת מידת הסיכון למחלה קשה ולתמותה.

 עדוף, ובעיקר ילהחלטות על תיותר לים פשוטים הצוות סבר שבשלב זה יש להשתמש בכ

 ולתמותה. זוגיל הוא גורם הסיכון הגבוה ביותר לאשפ גיל.

 הן בשל הצורך לקבוע עדיפות  ,עדוף פחות רלוונטייהמודל בשלב זה של קביעת הת

 משיקולים שונים שאינם נכללים במודל. וקדימות 

 ה.יחיסון האוכלוסישילובו של המודל בשלבים הבאים של שקול יש מקום ל 

 

 עדוף יקביעת הקדימות במסגרת הת .8

  סדר גודל של בקופות החולים במשך שבוע ניתן לחסן הוצגו נתונים לוגיסטיים לפיהם

 איש.  400,000 - 300,000בשבוע זה בערך איש ביום.  60,000

 .נבחנות אפשרויות להגדיל באופן משמעותי את היקף החיסונים ליום 

  בתי החולים,  קופות -ונים במקביל שלא בהכרח מושפעים זה מזה מוקדי חיסמספר יש

 .(צה"לו, משרד הבריאות באמצעות חברת פמי סיעוד ורווחה )בם יחסן מוסדות , החולים

 60מתחת לגיל  –, למשל בקופות החוליםעדוף ולקדימות ייש לקבוע את המלצתנו לת – 

 מגיבים ראשונים? האם חולים בסיכון? או סגלי הוראה?

  לאור הדעות עדוף יאת התלשקלל שתסייע תופץ טבלה משוכללת יותר בקרב חברי הצוות

 עדוף על פי הקדימות המומלצת.יהמטרה היא ליצור זרימה בין קבוצות הת. של כולם

o  נובעת משיקולים מקצועיים ושיקולים של אפקטיביות במיגור המגיפה.  –עדיפות 

o  נובעת מדברים אופרטיביים. רצון לשפר את ההיענות. קשור באיך צריך  –קדימות

 לחסן.

 

  – חיסון אנשים נעדרי כשירות משפטית להסכמה .9



  להם לא מונה ולהסכים לקבל את החיסון ישנם מטופלים נעדרי כשירות משפטית

  , בעיקר במוסדות אפוטרופוס

  השאלה היא האם סוגיה. משפטי למציאת פתרון עובדים כרגע על הציג כי חיים לוי עו"ד

מוגדר כמצב שיכול להביא לסכנה חמורה אשר  להגדיר את החיסון כטיפול חירוםניתן 

במטרה בהעדר הסכמה . במקרה כזה החוק מתיר לבצע פעולה רפואית לחייו באותו רגע

לא מתאים שהחיסון נגד הנגיף הוצגה העמדה על ידי עו"ד לוי . להציל חייו של אדם

הנושא ייבחן על ידי הלשכה המשפטית במשרד וזו פרשנות מאוד מרחיבה. להגדרה 

 .אותיהבר

  בנושא בהשתתפות האגף לגריאטריה, ייעוץ משפטי, דחוף הצוות ממליץ לקיים דיון ייעודי

 אתיקה ונציגות צט"מ.

 

  – צה"ל .10

  לשמור על רמת בריאות הצבא הציג בפני הצוות את הצורך  יוסי בן מיכאל, ראש ענףסא"ל

 . שיוקצה לצבא ליחידות מסויימותנתח מסוים של הצבא נדרש  כשירותה

  יספיקו שחיסונים  100,000להמליץ על הקצאה של  ישנה הסכמהבהתאם לבקשת הצבא

 לצרכים המיוחדים של הצבא.

 

 בריאות הנפש  .11

 המומלץ לתעדף אוכלוסיית פגועי הנפש ולתת להם קדימות גבוה . 

  באשפוז יתועדפו גבוה. פגועי נפש 

 

לאור הריאקטוגניות עלתה הצעה שלא לחסן את כל הצוות  – דירוג בחיסון אנשי צוות רפואי .12

 בבת אחת כדי למנוע היעדרות בו זמנית מהעבודה. היו על כך חילוקי דעות בצוות. 

 

התגבשה המלצה שלא לחסן אנשים עם עבר  – אנשים עם תגובות אלרגיות קשות )אנפילקסיס( .13

 של תגובות אנפילקטיות )בין השאר לאור התגובות שנצפו בתחילת החיסון בבריטניה(.

הוועדה עוקבת אחרי המידע  מקרים באנגליה של תגובה אנפילקטית של מחוסנים. 2דיווח על 

ובדה המעידה כי ידוע ששני המקרים היו עם אפיפן, עויפיץ החלטות בנוגע לישראל בהמשך. 

לאור זאת מומלץ בשעה זו שאנשים עם סיפור של שוק  .היו חולים מועדים לתופעות אלרגיות

בהמשך  של תופעות לוואי אפשריות מעריכים שיצטברו מקרים נוספים אנפילקטי לא יחוסנו.

 . אלה ידווחו לצוות ולציבור. בישראל ובעולם החיסוןמבצע 

 

  -דברים בשם אומרם  .14

 חיסוןהמדוכאי ית יאוכלוסחיסון 

  וקיים חשש מושתלי איברים תגובה חיסונית בקרב גבי אין מידע ל –פרופ' גליה רהב

 מצבים של דחיית שתל.שחיסון יגרום נזק ב



 'מהניסיון עם תרכיבים מגוונים ושונים חי. נגיף אינו חיסון של חיסון ה –אלי סומך  פרופ

מיוחד אין חשש של חיסונים שאינם חיים לא צפויה בעיתיות מיוחדת במתן החיסון הזה. 

בחיסון זה וכמו שנהוג לתת חיסונים אחרים למדוכאי חיסון לא רואה מניעה בחיסון זה. 

ן קצרה אוכלוסיות של מדוכאי חיסון פרט למקרים בהם לא נהוג חסן כמו בתקופת זמ

 לאחר השתלה או טיפול כימותרפי.

  ברוש טל ד"ר–  

o ואילו הסיכון בהדבקה הוא ממשי ספקולטיבי החשש מאפשרות של דחיית שתל הוא ,

המערכת לגבי הפעלה של מקבל חיסונים אחרים ללא חשש . מושתל איברים וגדול

 שתל. הדחיית החיסונית ומפני 

o  הטיעון שהועלה לגבי מושתלי אברים יכול להיטען לגבי אוכלוסיות אחרות עם בעיות

כאילו הם  mRNAלהציג חיסוני אימונולוגיות ואוטואימוניות, ולא יהיה נכון 

 גורמים ליותר תופעות לוואי מסוג זה, וזאת ללא שום תימוכין מדעיים.

o תלי הרשימה את מוש לשים בראשלמשרד הבריאות של רופאי ריאות יתה פניה הי

מקרים להמנע  המטפל באילו ולהשאיר שיקול דעת לרופאיש להכלילם  הריאות.

 . ממתן החיסון למטופל

  לב בעז ד"ר–  

o  נשאי , כולל נכללו במחוסנים מדוכאי החיסון היציביםהציגה כי פייזרHIV הם .

 הוציאו מהניסוי את אלו שבסיטואציה לא יציבה. 

o  להם שיקול הדעת.  אים מכירים את החולים שלהם ונתוןהרופלגבי מושתלי איברים

יש כאלה שמאוד חשוב לחסן אותם כמו מושתלי ריאות. חושב שכן שווה שמושתלים 

 יוועצו בגוף המטפל. יאלה 

o באופן גורף נכון להכליל אותם. 

  'פונים אלינו לשאול והם ישנה בעיה שרופאים לא מכירים את החיסון  –גליה רהב פרופ

 .חלטההאת הלהם לא נכון להשאיר  .לעשותמה 

  'שלמה מעין פרופ–  

o  נשאיHIV  ללא יוצא מהכלל.  נים שוניםחיסובעבר קיבלו 

o  אדם שעבר לפני שבוע השתלת מח עצם אבל בהכללה לא רואה מניעה נכון לחסן לא

 עם חיסון כזה.

  'לגביהם שום חשש נכון במקרה זה "לרוץ אבל לאט". לתת לאלה שאין  –גרין מנפרד פרופ

 .ואח"כ ניתן להרחיב

  מדוכאי חיסוןלחסן ממליץ זה חיסון לא חי  –רשפון פרופ' שמואל. 

  לחסן מדוכאי חיסוןיש  –מיסקין יאן ד"ר. 

  של ניהול סיכונים. יש לשקול את הסיכונים על ידי הרופא מדובר בסוג  –איריס רסולי ד"ר

יש לתעדף את האנשים האלה כדי לתת להם את ההזדמנות המטפל יחד עם המטופל. 

 אי הכללתם לא יהיה נכון מבחינה ציבורית.ולהתאים אינדיבידואלית. 



  לנושיש , יש להם פחות מידע מיחליטבקהילה שרופא ללהגיד לא נכון  –אריק האס ד"ר .

ים לבחון מקרים מסוימצריך לתת לרופאים את הכיוון. מצפה מרופא אינדיבידואלי 

  לגופם.

  יש הרבה מחלות אימונולוגיות ויהיה קשה לסווג את כולם כי אין מידע  –ברוש טל ד"ר

על רובם. צריך לקבל החלטות באי וודאות אל מול הוודאות של להדבק ולמות. מציע שלא 

 ההמלצה. לשנות את 

  הכללי הם צריכיםהזהירות יפה ונכון לחכות קצת אבל בשיווי המשקל  –לב בעז ד"ר 

 להיכלל בקבוצת המתחסנים.

  'לא נעשו עבודות והרוב סבור שאין מניעה לחסן. מסכימה שנכון לסכם ש –רהב גליה פרופ 

 

 נשים הרות

  מנע עד שנדע יותר אינפורמציהיובשלב זה כדאי לה לא נכללו במחקר -ד"ר טל ברוש 

 

   נשים מניקות וכאלו שמתכננות היריון

 החיסון נגד קדחת צהובה ת נגד בחיסונים למעט הוריינקה ככלל אינה ה - פרופ' רשפון 

אין מניעה לחסן נשים מניקות. לא  כן לעקרונות מדיניות החיסונים הכללית   בהסתמך על

  .מדובר בחיסון חי מוחלש

  מסכים לחלוטין. מציין שלא הובעו התנגדויות לחסן נשים מיניקות או נשים  –ד"ר בעז לב

)בדיון בארגון הבריאות העולמי ובהנחיות החיסון בקנדה בריטניה  המתכננות הריון.

 ההמלצה היא שלא לחסן נשים מיניקות. לאור זאת, יערך בנושא זה דיון חוזר(.

  הצעתי לא לחסן נשים מניקות למרות הבטיחות הנראית וזאת מאחר  -פרופ' גליה רהב

 .ודשיים אחר קבלת החיסוןלהימנע מהריון ח המלצתישלא נהוג לחסן בדר"כ קבוצה זו. 

   ילדים

  פלצבו(. קשה  1,000 -חיסון ו 1,000) 12-18נערים בני  2,000 -בפייזר גויסו כ -ד"ר טל ברוש

ביעילות. אין חלוקה בין הקבוצה הכללית ולהבין מהמידע האם יש הבדל באימונוגניות 

 היעילות. כרגע אין בתוכנית לחסן ילדים אבל זה יגיע בקרוב.  ן קבוצת הילדים לגבילבי

  הרוב ילדים זה סל גדול: יש ילדים מאוד חולים שזקוקים לחיסון הזה. לגבי  –לב בעז ד"ר

 . הילדים שזקוקים לחיסון צריך לאפשר להםואין סיבה בשלב זה למהר צריך עוד לחשוב

 קבוצות האלה. ועדת מומחים שתדון ב זאת באמצעות מנגנון של

  בהתאם להמלצת פייזר ומעלה 16החיסון יירשם מגיל  –האס אריק ד"ר. 

  החיסון ברשות  רישוםיש לקבוע גיל קבלת חיסון על סמך  –רשפון פרופ' שמוליק

לרשום מרשם  יוכלו 16רופאים שיחליטו לחסן בני פחות מגיל . 16הרגולטורית  כלומר גיל 

 .ג 29י פי תקנה  על



  דע שיש אופציות את התדריך. נותנים לאנשים מיבהמלצות שלנו לא כותבים  –לב בעז ד"ר

 ועליהם לשקול בבוא העת.

  יש ילדים בגדלים  – החיסון בקרב ילדים מינוןיש חשיבות ל –ד"ר אהרונה פרידמן

מנע בשלב זה מהמלצה ילילדים ממליצה לה לא נבדקו מינוניםכיוון שובמשקלים שונים. 

 .על חיסון ילדים

  האישור שפייזר קיבלה בשלב זה הוא אישור חירום  –מבקשת לדייק  –רותם הדס ד"ר

ג 29 -ואנו בישראל מתבססים גם על הליך דומה. כלומר, רופא שיבקש לעשות שימוש ב

 האישור יצטרך להינתן על סמך אישור חירום. זה מורכב. 

  'אלי סומך פרופ–  

o נסיבות כמו הורה מושתל איברים  ייווצרו. מסוימות אפשרויות לתת זאת בכל צריך

ליצור מנגנון למצבים מיוחדים כולל  צריךשיחשוש לשלוח את ילדיו לבית הספר. 

למשל,  –אפשרי  מנגנוןלילדים עם בעיות נוירולוגיות.  אישרו למשלילדים. הבריטים 

 רופא מחוזי עם מומחה בתחום. 

  חורגים מהפרוטוקולים ומההוריות. שיהיה מנגנון לכל המצבים שחיוני  –לב בעז ד"ר 

 :פרופ' גליה רהב 

 להגדירה, זה יצור אין ספור שאלות, ילדים במוסדות? ויש צורך גדולה מדי ת הילדים קבוצ

 חולי לב? ריאות מדוכאי חיסון?

 

   מחוסניםסטטוס 

  האם אדם מחוסן נחשב מחלים. מה עושים אם נחשף לחולה? האם נדרש  -ד"ר טל ברוש

 בידוד או לא? –חזרה מחו"ל  בידוד?

  'רהב גליה פרופ–  

o  כתמריץ. כך ל נכון להתייחסלא 

o  איך שמתייחסים למחלים זו צריכה להיות הגישה. זה עניין של טרמינולוגיה אבל

 היא חשובה.

  חשוב לתת יתרון מובהק למי שהתחסן כי אנחנו מאמינים בחיסון  –רשפון פרופ' שמואל

 . לימיםלמחקבעה אותה המדיניות שנקבוע למקבלי החיסון את וצריך ל

  לקרוא לזה חושש כל פטור שניתן למחלים צריך להינתן למחוסן. לא  –אודי קלינר ד"ר

 . וזה גם נכון בעיני תמריץ. בסוף זה יהיה תמריץ

  אי מתן ההטבות יקשה מאוד על החיסון. אנשים מחפשים את הדרך  –מיסקין יאן ד"ר

 יש להבהיר שמתחסן בשני החיסונים הוא מחוסן לכל דבר.מבידוד. מנע ילה

  לאור העדר נתונים לא ניתן לטעון שהחיסון מונע הדבקה לחלוטין –ברוש טל ד"ר ,

 .בינתיים

  'מתוך המשמעות היא שברמת בריאות הציבור אם נחסן מיליון אנשים  –גרין מנפרד פרופ

(. עד שנגמור את המבצע הם יכולים 90% של יעילותלפי נשארו לא מחוסנים ) 100,000זה 



צריך להיות ברור שצריך להמשיך לשמור על לציבור להפעיל את המגיפה. לכן המסר 

ע להם את יריחוק חברתי ומסיכות. חלק מהאנשים לא מחוסנים כי החיסון לא ישפ

 המערכת החיסונית. 

  'שהם ומאמינים בחיסון מאמינים אנחנוש להיות צריך שלנו המסר –קינן בוקר ליטל פרופ 

 "ל. מחו וחזרה מבידוד פטור למשל -מחלים /למחוסןולכן יש פטורים  סניםומח

  'הניסוי בקופים לא ניתן לומר שהם לא מדבקים. הם כן על סמך  –שפרמן אביגדור פרופ

המטרה שלנו בחיסון היא להגיע לחסינות עדר ועד מוגנים אבל לא ברור אם הם מדבקים. 

 גיע לחיסון עדר יש להמשיך להקפיד על מסכות. שלא נ

  'באופן : ניסינו להתרחק מחיסון העדר צריך להיות ברור המסר לציבור –גרין מנפרד פרופ

. גם שלא כולם באמצעותו אבל כעת כשיש חיסון המטרה היא להגיע לחסינות העדרטבעי 

 יהיו מחוסנים אבל כל מי שמקבל חיסון תורם לחסינות העדר. 

  לב בעז ד"ר–  

o  סוגיה של איך משווקים את החיסון לציבור. צריך לומר שאנחנו מנסים למנוע זו

 מאנשים מחלה קשה קודם כל. 

o  תורם לציבור בזה שהוא מתחסן ותורם לעצמו. זה קודם כל  –תמריצים ופרסים

 דריות של החברה. ישיווק ועמדה מוסרית. צריך להדגיש את הסול

o  לחולה צריך להתייחס כאל מי שהחלים. שנחשף אל מקבל חיסון 

  צפריר חנה ד"ר–  

o  אני מה יוצא " -התועלת האישית חייבים להתייחס לנטיית הציבור לבחון ראשית את

 ציבורית. התועלת הלפני  - (אמיל"ילי מזה )

o  כמניע להתחסן וצריך להדגיש יכול לשמש שהרעיון של להגיע לחסינות עדר סקפטית

 . התועלת האישית שתצמח מהתחסנותבמסר לציבור את 

  ברוש טל ד"ר–  

o  בהתמודדות עם אבעבועות שחורות, צוות מטפל חייב להיות מחוסן. חיסון שהיה

 הרבה פחות בטוח מהחיסון הזה. 

o  אם נצבור עוד קילומטראז צריך לקבוע חובה לצוותים שמטפלים בחולי קורונה

 להיות מחוסן.

  'בר חשוב ועבד טוב במקרים קשים ובהתפרצות של הפוליו. מיגון עקיף זה ד –דני כהן פרופ

במקרה זה הילדים לא יקבלו את החיסון וסבור שזה יעבוד טוב על המבוגרים שמגנים כך 

 גם על הילדים. 

  'שלמה מעין פרופ–  

o  אז אנשים יחשבו שלא בטוח שכדאי  90%מסכים לאמיל"י. אם בקמפיין נגיד שזה רק

  מסר שכדאי להיזהר ממנו בקמפיין הראשי. זהולהם לקחת את החיסון. 

o .פייזר דיווחו לנו שלא הדגישו בפני הנחקרים את הצורך בריחוק ומסכות 

o  הקונצנזוס הוא שבינתיים אין להוריד את המכות ויש להמשיך לשמור על ריחוק

 חברתי.

o .בהמשך ועם הניסיון וחסינות העדר, אולי יהיה אפשר לוותר על המסכות 



 

 תעדוף וקדימות מודל לקביעת

וכעת קצב החיסונים הולך וגדל. בתעדוף וביצירת הקדימות דינמיקה די גדולה קיימת  –לב בעז ד"ר 

לדרג את רמת הסיכון הציע כלים בליצר רן פרופ' מיליון חיסונים.  3יש לתעדף בשלב זה 

 להתחסן:לשכנע את הציבור ה, דבר שגם מסייע יבאוכלוסי

  'רן בליצר פרופ–  

o  הוצג על ידי פרופ' רן בליצר מודל הנקודות שפותח בשירותי בריאות כללית )מצ"ב

שקף שהוצג(. בתמצית, המודל מעניק נקודות סיכון לכל אחד מהמצבים ומחלות 

כרוניות ובהתאם קובע את דרגת הסיכון )רגיל, גבוה, מירבי( ואת מידת הסיכון 

  למחלה קשה ולתמותה. 

o  מיליון איש אנחנו מסוגלים לכלול את כל  2 -להיתרון הוא שאם יש מנות

האוכלוסיות בסיכון המירבי והסיכון הגבוה וכך אנחנו מחסנים את אלו שעלולים 

 .מחלה קשה. יש עוד שיטות לעשות תעדוף יותר מדויק לפתח

o  כאלה שמחלקים בצורה גסה וכאלו שעושים ספציפיקציה מדויקת  –יש שני מודלים

 יותר. 

o י מקוון המאפשר לכל אדם להכניס את נתוניו ולבדוק בעצמו את ישנו קישור לכל

 הניקוד שלו.

o .קל לתעדף את החיסונים באמצעות הכלי 

 להגדרה. מה לגבי אנשים במוסדות  מסוימת מורכבות בו יש. מצויין מודל  – ברוש טל"ר ד

 כרוניים שלאו דווקא בשיטת הניקוד. 

  'הם בעדיפות וניתן + ודיירי מוסדות 70אין ספק שעובדי בריאות, בני  –בליצר רן פרופ

 .לתעדפם מחוץ למודל

  'עלול מבחינה מתמטית זה נראה מצוין. לא עונה על עקרון הפשטות. זה  –אלי סומך פרופ

. ברגע שקבענו לאיזו קטגוריה מי נכנסעם הרופאים של הקופה מ וויכוחים "יצור מול

ועונה על מרבית הקבוצה שבסיכון מירבי. מאוד את התהליך פשט קריטריון של גיל זה מ

הגלגלים לא יעבדו כמו שהמחשב עובד. צריך מבצע חיסון שוטף מהר ויעיל. כך נחמיץ 

 סיכוי לחסן קבוצה גדולה של אנשים. הניתוח מבריק.

 צריך לדייק  להבנתנוניתוח לגורמי סיכון למחלה קשה.  עשינו בשיבא – רהב גליה' פרופ

 להוסיף ,סיכוןה גורמימ לא הואש עישוןה את לגרוע, דיסליפידמיהכמה קריטריונים כמו 

כמו  אמיתית השפעה לכך שיששנים אחרונות לא בטוחה  3 -אשפוז ב . נוירולוגיות מחלות

 .למשל במקרים של טראומה שזה לא רלוונטי

  הגדרת גיל היא פשוטה וברורה. במודל שהוצג הגורמים מאד  –פרופ' שמואל רשפון

 המודל מאד הגיוני מבחינה מדעית אך לא נותן מענה ברמה הפרקטית. מורכבים.

  יעת רמת סיכון שעזרה לנו מאוד באנחנו משתמשים במכבי במודל של ק –ארנון שחר ד"ר

סדר. לרופא למטה קשה עשה לנו אי בהירות ומי הכי בסיכון אך לפעמים  בטיוב של זיהוי

 הפשטות.לשמר את עקרון כנס לפרטים כאלה. בעד ילה



  במאוחדת השתמשנו במודל סיכון שפותח אצלנו והשימוש בו היה מאוד  –דוד דביר ד"ר

קצר כי נפתח מהר לכולם. לפי התחושות מהשטח יש הרבה חששות. כדי להשיג מסה 

ריך להיות קלים על ההדק צרקו ועל מנת שלא נאבד חיסונים שיזגדולה של מתחסנים 

וככל שהמבצע ייקח יותר זמן יהיו דיווחים על  שים יחששו מהסיפורולפתוח לכולם. אנ

  יש לפתוח את החיסון לכולם מהר ככל האפשר.. תופעות לוואי רגילות שיגרמו לרתיעה

  'ש הוא רק ייפרס על זמן אבל לא סבור שי אין דאגה למחסור בחיסון -גרין מנפרד פרופ

המודל מאד חשוב בשביל להבין את התעדוף אך יש להתחיל לחסן על למהר ולהיות בלחץ. 

 פי גיל.

  מיליון כך שניתן לחסן  2+ יצא קצת מעל 60גילאי על פי נתוני המלב"מ  –ברוש טל ד"ר

 .שבקבוצות החיסון + וגם לאפשר לאנשים יותר צעירים להתחסן60בני 

  'צוותים רפואיים  אני בעד להשאיר את זה פתוח ו אחרי קריטריון גיל –אלי סומך פרופ

לציבור שפשוט יסחוף את תהליך ההתחסנות בלי ליצור מנגנונים של לחץ על מודל כזה או 

 . ונותני שירות לקהל אחר. אולי קבוצות של עובדי הוראה

  'ונעשה חשיבה בבוא העת.60 -האתגר יהיה לדעתי אחרי ה –בליצר רן פרופ + 

  מודל חשוב וטוב. נעשה חשיבה כאשר נראה את מידת ההיענות בפועל. אם  –לב בעז ד"ר

 יהיו מספיק חיסונים ואנשים עם מחלות רקע כן יטו לקבל את החיסון. 

 

 קביעת הקדימות במסגרת התעדוף

  ד"ר בעז לב–  

o איש ביום בקופות החולים.  60,000ניתן לחסן סדר גודל של ההערכה כיום היא ש

וגם אז אנו יודעים שפחות  יחסנו בשבתאם , תלוי 300,000-400,000בשבוע זה בערך 

 להגדיל באופן משמעותי את היקף החיסונים ליום.בוחנים אפשרות . יתחסנו ביום זה

o ניים שאינם בהכרח מושפעים האחד מהשמקביל ש כמה מוקדי חיסוןי: 

 החולים קופות 

 בתי החולים 

  משרד יבוצע על ידי  –שבהם והחוסים גריאטריים ורווחה, המטופלים מוסדות

 .הבריאות באמצעות חברת פמי

 צה"ל 

o  האם  – 60מתחת לגיל  -פות החולים צריך לעשות בקווהקדימות התעדוף עיקר את

 מגיבים ראשונים? חולים בסיכון? או סגלי הוראה?

o  .נשכלל את הטבלה שתסייע לנו יותר בקלות לעבד את התעדוף לאורך זמן 

  מיסקין יאן ד"ר–  

o  .כדי )יתחיל חיסון מנה שניה( קבוצות 2צריך לחסן  4שבוע בהפרטים חשובים .

 ביום.  120,000 -זה עולה ל 4ביום בשבוע  60,000לשמור על הקצב של 

o  מבחינת ניידות.מי שלא יכול להגיע פתרונות לצריך לחשוב על 



o לא חושב שחובשים בצבא ובציוד קצה שאינו חלק מהערכה יהול בגלל הצורך במ

ייקח כמה ימים ללמוד איך לעבוד. לא  יכולים לעשות את זה. צריך להתנסות קודם.

 עצמו.לחסן את חושב שהצבא יוכל 

o  המאמץ להגיע אל הקשישים גדול בהרבה )וגדול עוד יותר בפריפרייה( בהשוואה

ן, על כ לאוכלוסיה שאינה בתיעדוף )אך מאד רוצה להתחסן( שגרים באזור המרכז.

 -למרות המאמץ שבדבר -יש לחייב את הקופות קודם כל לדאוג לאוכלוסיה בסיכון

אם יש צוותים  ורק אח"כ לפנות את הצוותים לחסן את מי שבעדיפטות נמוכה יותר.

יגיעו ליעד שנקבע בהמשך )נניח  כאשר שיופנו לחסן את אוכלוסיית היעד. -פנויים

מהקשישים חוסנו( נוכל להפריש כמות מסויימת מהחיסונים לחיסון שלא על  80%

 .פי התיעדוף

  ברוש טל ד"ר–  

o  .שגופי חירום  עד היום לא ראינומתנגד לקבוע "עובדים חיוניים" בקבוצת תעדוף

 .נפגעו בצורה משמעותית

o חלואה קשה.האנשים האלה לא נמצאים בסיכון גבוה לת 

o שוטרים,  – באופן מיטבי אלה שנמצאים בחשיפה ולא יכולים להתמגן יש לתעדף את

  עובדי הוראה, חיילים קרביים בסדיר.סוהרים, 

  הופרט עמית ד"ר–  

o לפני אחרים. אנשים שיש להם תפקיד למשל  לא חושב שיש סיבה לחסן כבאים

 בהפצה לשקול לחסן ולא כאלה שאין להם השפעה על הדינמיקה. 

o אם מחסנים את המפיצים תהיה לזה השפעה ונגיע מהר יותר להקטנת ה- R . 

o  להתפרצות מחודשת. חשש שאנשים לא יקפידו על הכללים וזה יגרוםקיים 

  המפיצים. ילדים כרגע מחוץ לתעדוףמתייחס לקבוצה של צעירים שהם  –לב בעז ד"ר. 

 קדימותלעדיפות יש לבדיל בין  –חמו יורם )במיל(  תא"ל. 

o  נובעת משיקולים מקצועיים ושיקולים של אפקטיביות במיגור המגיפה.  –עדיפות 

o  את ההיענות. קשור באיך צריך נובעת מדברים אופרטיביים. רצון לשפר  –קדימות

 .לחסן

o  .באופן כללי מסכים שהעניין הוא לא בעלי מקצועות מסוימים 

o וגם קושי לוגיסטי לאתרם לגבי מפיצים צריך הרבה ולא בטוח כמה חיסונים יגיעו . 

o גרים יענו טוב יותר מצעיריםוהאינטואיציה אומרת שאנשים מב. 

o  הייתי מסדר איך שזה נח אופרטיבית. החשש הוא שזה יתקע. צריך –לגבי הקדימות 

 את אלו שרוצים להתחסן כדי ליצור מומנטום.  2,000,000 -לקחת מה

  'ה שלא התייחסנו אליה זה הנושא של אנשים עם יחסרה אוכלוסי –ליאורה ולינסקי גב

obesity סבלו מהשמנת יתר. היעילות של החיסון חלקם שחלו אחרי החיסון אלו . מתוך

 הייתה זהה.  עם השמנת יתרה יבקרב האוכלוסי

  במחקרים שהוצגו יעילות החיסון זהה בקרב הסובלים מהשמנת יתר לבין  –ד"ר טל ברוש

 תקין. BMIבעלי 



  פרופ' ערן דולב–  

o י ומציע להסיר "על פי שיקול הדעת של הרופא המטפל" אינה מקובלת על  הקביעה

לאותם מקרים חריגים בהם יסבור הרופא המטפל כי יש לחסן . אותה מעל סדר היום

יוכל  יש ליצור גוף בקופות ובמשרד הבריאות, אליו -המטופל/ת שהוא מכיר את 

 לפנות.

o .ישנם  חשוב, לדעתי, להצמד לתיעדוף על אודותיו כבר החלטנו ולא לסטות ממנו

חסן ; האם אין זה נכון להתחיל ל80 קשישות וקשישים מעל לגיל 300,000בארץ 

ה החולים יראו בהצעברור לי שקופות אותם/ן ולסיים זאת תוך שבוע. 

שבועות  3קשישים/ות תוך  800,000: עוד זאת. ההמשך המבצע, ובכל סירבול

כאשר קופות החולים מזמנות קשישים/ות לקבלת חיסון, לדעתי יהיה זה  נוספים.

בנות זוגם; זה יפתור הרבה נכון, ככל שניתן להזמין אותם עם בני/

 לנו. ויראה כי איכפת  לוגיסטיות בעיות

o יכול להמתין, לדעתי, עד לאחר סיום חיסון קבוצות התיעדוף הראשונות. .ה.לצ 

  פרופ' רון דגן–  

o  תומך ללכת וי. רוחב הכיסמהסדר כאן לא פחות חשוב . לא תפסת –תפסת מרובה

 .לפחות בהתחלה עד שנדע איך כמויות החיסונים מנוצלות -לפי סדרי התיעדוף 

  רון דושניצקידוד"ר 

o להיבטים הקלינים והמדעיים. ההמלצות שלנו נכונות וכך  עד כה באמת התיחסנו

עם זאת יש הנחיות קשיחות מאד לגבי היכולת לפזר פיזור משני של  צריך להתנהל.

מנות להזרקה  975המנות והמערכת הלוגיסטית המתכננת "תקועה" עם  5פלקוני 

ם לא סימולציות וחישובילאחר  שזה דווקא לרעת הפרסונל, הפריפריה והקשישים.

 הצלחתי להגיע לתחשיב מעשי של ניצול מירבי של החומר שלא יסולא בפז.

o על מנת להגיע לניצול מיטבי של מלאי החיסונים המכעיס  לצערי נראה לי שהסעיף

יש לאפשר חיסון במקביל של אוכלוסיות שונות מקבוצות התעדוף והאוכלוסייה 

 ישמש את מתכנני המבצע בפועל. בכלל

 פרידמן ד"ר אהרונה 

o  פתיחת ההתחסנות לאוכלוסייה הכללית צריכה להיעשות רק לאחר התחלת מבצע

החיסון באוכלוסיות שבתיעדוף וכתלות בשני גורמים: התקדמות מבצע החיסון 

 בקבוצות התיעדוף ומלאי החיסונים.

 

 נעדרי כשירות משפטית להסכמה

  קשישים במוסדות יש לנו בעיה משפטית. האם הוועדה בנוגע ל –איריס רסולי ד"ר

הקשישים במוסדות חקיקה. או אולי להחיל תיקון מעוניינת להמליץ על זה כפעולת חירום 

 הם מנוע רציני בעניין זה. 

  האם . בלשכה המשפטית של המשרד הסוגיה נבחנת מבחינה משפטית –חיים לוי עו"ד

מצב חיסון על פניו לא מוגדר כטיפול חירום. להגדיר את החיסון כטיפול חירום. מתן 



חירום רפואי מוגדר כמצב שיכול להביא לסכנה חמורה לחייו באותו רגע. לא בטוח שניתן 

הייתי חושב על מצב של סיכון שבמצב שאני לא מחסן את למתוח את הגבול עד כדי כך. 

 סכנה לחייו. קיימת כולם הוא עלול להדבק ו

  ללא הסכמה כי זה נחשב טיפול שגרה. חיסון שפעת ניתן להם –רסולי איריס ד"ר 

  בשל מורכבות הסוגיה לדון בזה בנפרד בקבוצה ייעודיתממליץ  –ברוש טל ד"ר . 

 

 צה"ל

  בריאות הצבא. ראש ענף  –יוסי בן מיכאל ד"ר 

o  של הצבאיש חובה לשמור על רמת כשירות . 

o  יש מאפייני מחיה ופעילות שהם כמו מוסדות וכמו מגיבים ראשונים. יש צוותים

 רפואיים. נתח מסוים חייב להיות מוקצה לצבא ליחידות אלה. 

o  50,000יספיקו לצרכים המיוחדים של הצבא )שלדעתנו חיסונים  100,000מבקש 

 מחוסנים(. 

  מציין שהבקשה הינה סבירה ושלא הובעה התנגדות לכך בצוות. –ד"ר בעז לב 

 

 היבטים לוגיסטיים בקביעת התעדוף

  דוד דביר ד"ר–  

o  .הפריסה של הנקודות בחיסון שפעת הייתה בפריסה לכל הלוגיסטיקה תכריע

מהמרכז שאליו את החיסונים להוציא ין המרפאות. לפי התדריך שקיבלנו היום א

 ימים.  3 -זה תקף ל מקבלים. מרגע הפיצול

o קשה להתנייד נצטרך . מי שמתבשלב זה מי שמרותק לבית לא מסוגלים להגיע אליהם

 זה קשה בימי קורונה. לסייע בהסעות ו

o  חסרים עדיין ממשקי עדכון ודיווח בין הקופות ומחסנים אחרים לבין המשרד. זה

 קריטי שיהיה ממשק כזה וחסרונו יתקע את התהליך.

o  תקע.יה ואנחנו עלולים להייקשה מאוד על הגעה לכלל האוכלוסיתעדוף נוקשה 

o  יש מרכיב מחשובי מסובך ועדיין בפיתוח כדי לדווח למשרד הבריאות בצורה

 מרכזית. 

  'אלי סומך פרופ–  

o  יאפשר למבצע החיסונים לזרוםשיהיה מנגנון שחיוני . 

o  גננות, מורים,  – למשל ,מקצועות שיותר חולים וניתן לחסן לפי מקצועות אלולשקול

 ממשלה שמקבלים קהל. ושירותי 

o  שישפיע על הקטנת ו ליצור מסה כדי שהמבצע יצליח וליצור מומנטוםחשוב

 .התחלואה

  גם את המטפלים  חיוני לחסן בבתי האבות ובמוסדות הסיעודיים –אלה מנדלסון ד"ר

 .בים"רפואיים או מט



 

 חולים פסיכיאטריים ובריאות הנפש וצרכני סמים

  'רהב גליה פרופ–  

o בעדיפות גבוהה מאוד. קשה לקבל מהם שיתוף פעולה. היא ה הזו יהאוכלוסי 

o  .צריך גם במקרים אלה לפתור את הבעיה מבחינה משפטית 

  הוסטלים  למשלבדיור מוגן ה שנמצאת ילהתחשב באוכלוסי קיבלנו פניה –רותי ישי ד"ר

 והתנהגותית.שכלית בספקטרום האוטיסטי ומאותגרים  עם דיירים

  לא מדובר בהיקפים גדולים מאוד ,כל בריאות הנפש על הסוגים השונים –ברוש טל ד"ר 

 ולכן יש לתת להם עדיפות וקדימות גבוהים. 

  עזר בפקע"ר כדי להגיע למוסדות כאלה ולפריפריהינצטרך לה –רותי ישי ד"ר. 

  'קינן בוקר טלי פרופ–  

o ה קשה יותר להגיע אליהם. יהיה קל להגיע למוסדות אבל בקהילה יהי 

o  כזים במוסדותורמ כלל אינו מוכר ואינםחלק לא קטן  –צרכני סמים. 

  נעשתה עבודה על המקצועות. זה מסובך. בסוף כמעט לרוב המקצועות  –חמו יורם  תא"ל

אין הבדל. זה יותר רעש מאינפורמציה. אסור שהקדימות תסכל את העדיפות. צריך כמה 

 ר. שיותר מהר וכמה שיות

  הוצגה עמדה שבגלל שיש סיכון  עם הנהלות בתי החולים בישיבה אתמול –ברוש טל ד"ר

קטנים יחכו לראות החולים הדרג את העובדים. צריך שבתי שקול ללתופעות לוואי צריך ל

מה קורה אצל הגדולים. זה רע בעיני להתחיל כך את המבצע. אין בחיסון הזה תופעות 

 .לוואי חריגות

  'אלי סומך פרופ–  

o  חיסונים וזה לא הפריע לתפקוד של בתי החולים. מבצעי היו מספיק 

o  בניהול הסיכונים יש יתרון מדאיג כאשר צוות שלם נכנס לבידוד ומשתק מחלקה ולכן

יחד עם זאת, רשאית  .למתן חיסון מוקדם. תופעות הלוואי מאפשרות מבצע חיסון

 חיסונים לסגלים. הנהלת הארגון הרפואי לשקול את תזמון מתן ה

o  .המספרים הם קטנים 

  'בקבוצת הצעירים סבירה בעיני. לדרג את מתן החיסונים לסגל ההמלצה  –רהב גליה פרופ

חום גרמו לאנשים בהחלט לא לעבוד. בכל מיני מקומות צריך  18%ייפות, ע 10%דווח על 

בי החסרת ביקשה נתונים מפייזר לגלקחת את זה בחשבון. ככל שניתן לדרג זה עדיף. 

 עבודה על ידי המתחסנים וטרם נענתה.

 

 ד"ר בעז לב – כללי

 מחר יש שימוע של ה- FDA תהיה בלילה. יהיה מעניין 01:00עד  16:00 -שמתחיל ב ,

 שאלות.אפשרות ל

  להודות על ההיענות המצוינת והמידית לשאלות ולסיכום שהעברנו. מבקש 



  קדימות ועדיפות כדי העסק יזרום  הסיכום וגם טבלה שתשאל את השאלות לגבייועבר

 יתן מענה לאוכלוסיות. יו

  מחוסנים מהיום  2לגבי התגובות האלרגיה של–  

o  (אפיפןאפינפרין )שסובלים ברקע מאלרגיה ונשאו עליהם מזרקי ם יאנש 2מדובר על .

 ולחיסון. פייזר כתבפיתחו תגובה אנפילקטית בתגובה הם על פי הידיעות שפורסמו 

 . אבל לא ידועה רגישות ספציפית כזו ים עם רגישות ידועה לחיסוןלא לחסן אנש

o ה- NHS ריכה ביקש לא להמשיך לחסן אנשים עם אלרגיות. חשוב שבמקומות אלה צ

 .אפינפריןלהיות ערכת החייאה ומזרקי 

o מקרים מידע ועוד  יצטבר. ברי הצוותחל אנחנו נפיץ אותותקבל מידע מדויק ברגע שי

 ., הצפי לתחילת החיסונים בישראלדצמבר עד השבוע האחרון של

 

התקיימה פגישה של הצוות המייעץ עם צוות המחקר של  5.1.2020תוספת לאחר הישיבה: בתאריך 

 מטעמי סודיות הסיכום לא צורף.  -חב' פייזר 

 

  ב ב ר כ ה,

 

 ד"ר בעז לב

 פרופ' שמואל רשפון

 ד"ר טל ברוש
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