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 קורונההצוות לטיפול במגיפות וועדת החיסונים נגד 
 

 2021יוני  03
 "ג סיון תשפ"אכ

 לכבוד,
 פרופ' חזי לוי

 מנכ"ל משרד הבריאות

 שלום רב,

 .202161. –החדש קורונה נגיף חיסונים נגד ועדת הצט"מ +  – 21דיון הנדון: 

 המלצות הצוותים:

. במסגרת הדיון הוצגו מספר עבודות 12-15 לבני הקורונה החדשנגד נגיף הדיון עסק בבחינת הרחבת חיסוני  .1

קבלת החיסון נגד נגיף שנערכו על ידי צוותים שונים שמונו על ידי משרד הבריאות לבחינת הקשר בין 

 Myocarditis orדלקת שריר הלב עם או בלי דלקת קרום הלב )אירועי הקורונה תוצרת פייזר ל

Perimyocardits) (. מצורפות המצגות שנים ומעלה 16 בניית המחוסנים בישראל עד כה )בקרב אוכלוסי

 שהוצגו במהלך הדיון ולהלן המסקנות העיקריות: 

ועד  2020ע"ס בדיקה ראשונית של דיווחי מיוקרדיטיס מכל בתי החולים הציבוריים בישראל מדצמבר  .1.1

ר בגברים בקבוצות הגיל הופעת מיוקרדיטיס בעיקקבלת החיסון לישנה סבירות לקשר בין  2021מאי 

 ה בגיל. יזו היתה מחלה קלה עם החלמה מהירה. חוזק הקשר יורד עם העלי ,הצעירות. ברוב המקרים

על פי הגדרות "שכיחות של מחלה" של ארגון הבריאות העולמי מדובר בתופעה נדירה. הסבירות לקשר 

 ע עיבודים נוספים.בשלב זה הינה מסקנת ביניים ונדרשת עבודה נוספת על הנתונים וביצו

מחודש  בישראל ממוסדות האשפוז אירועי מיוקרדיטיס ופרימיוקרדיטיס שדווחו 379סה"כ נמצאו  .1.2

בין אם היה בסמיכות לקבלת החיסון ובין אם אובחן שלא בסמיכת לקבלת , 2021ועד מאי  2020דצמבר 

יום מקבלת  30ון )תוך דיווחי מיוקרדיטיס ופרימיוקרדיטיס בסמיכות לחיס 148היו  ,. מתוכםחיסון

בסמיכות למנה השניה. יתר הדיווחים נוגעים למטופלים  121 -בסמיכות למנה ראשונה ו 27החיסון(: 

 ימים מקבלת חיסון.  30מחוסנים, פוסט קורונה וכאלו מעל  בתופעה ולא היושאובחנו 

נערכו השוואות במספר שיטות אפידמיולוגיות מקובלות לצורך הערכת הקשר בין החיסון והופעת  .1.3

ניתוח עוקבת (, 2017-2019או ע"פ השנים  2020)ע"פ שנת  היארעות נצפית וצפויההמחלה, כולל ניתוח 

ס וניתוח שיעורי ההיארעות על פני הזמן באותם חולים שפיתחו מיוקרדיטימחוסנים -מחוסנים ולא

(. כלל הניתוחים הדגימו קשר מובהק בין הקשורות להרכב האוכלוסייה הנבדקת)מודל המנטרל הטיות 

שיעור  16-19מתן המנה השנייה של החיסון לעלייה בהיארעות מיוקרדיטיס. בזכרים בקבוצת הגיל 

 5%רק  מחוסנים, ובנקבות ובגילאים מבוגרים יותר בשיעור נמוך יותר. 1:6000 -ההיארעות הוערך כב

או  40% >פחות  ejection fraction (EF)מהמקרים הוגדרו כקשים )הפרעות קצב, אי ספיקת לב, 

בשלב זה ניתן  קשהלפי אקו(, ולכן שיעור ההיארעות למיוקרדיטיס  ישמאלהחדר הירידה בתפקוד 
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ל מקרה ווח עיימים. יש ד 4עד  שוחררוהרוב המכריע  ,. במקרים הקלים1:100,000 -להערכה כפחות מ

 .מחוסנים במנה זוהמכלל  של החיסון שנייההמנה התמותה בודד באישה צעירה לאחר 

באמצעות בדיקות  65,907עד סוף מאי  COVID 19 -בישראל, אובחנו כמאומתים ל 12-15בקרב בני  .1.4

PCR . 

, שנלקחו מבנק הנסיובים של משרד הבריאות עבור התקופה 0-16בדיקת נוכחות נוגדנים בנסיוב של בני  .1.5

בישראל נחשפו עד כה לנגיף בקבוצת גיל זו , העלתה כי כחמישית מהילדים 2021מרץ -2020ינואר 

ילדים  מדובר בכשליש מהילדים. פירושם של ממצאים אלה הוא כי בקרב 12-15הקורונה. בקבוצת הגיל 

הייתה הדבקה בשיעור גבוה מזה הידוע על פי מאגר המאומתים וכי רמת החסינות בהם גבוהה מזו 

איסוף הנסיובים לבנק הנסיובים שיטתי ונעשה על פי  בלבד PCRעל ידי מאומתים על ששוערה 

פיזור פרוטוקול קבוע, והמדגם ייצג מבחינת את אוכלוסיית הילדים )מבחינת גיל, קבוצת אוכלוסייה, 

כלכלי(. קיום נוגדנים נבדק באמצעות בדיקה כפולה, מה שמעצים את תוקף -גיאוגרפי ומעמד חברתי

הממצאים. אין לשלול הטיות מכיוון שמדובר בדגימות שסיבתן איננה ידועה אולם הואיל ומדובר 

ייה בנוגדנים המעידים על מצב מחלה בעבר ולא על מצב מחלה בהווה, החשש להטיה בשל סיבת הפנ

 . לבדיקת דם פוחת. 

הצוות לטיפול במגיפות והועדה המייעצת לחיסונים נגד נגיף הקורונה מבקשים להביע הערכה רבה לעבודה  .2

יסודית, מקצועית ומקיפה ביותר של הצוותים שנרתמו לניתוח הנתונים עבור משרד הבריאות. מדובר 

 בעבודה חלוצית ברמה עולמית והצוותים מברכים על כך. 

מך הנתונים שהוצגו ועל סמך הידע המצטבר על תופעות הלוואי של החיסון הנ"ל עמדתו המקצועית של על ס .3

הצט"מ ושל חברי ועדת החיסונים כי מדובר בחיסון ברמת בטיחות גבוהה. יש לתת ביטוי נכון לאיזון בין 

ש לתת לציבור את לבין הסיכונים והסיכויים שמייצר החיסון. י COVID19 -הסיכונים שיוצרת התחלואה ב

 המידע בשקיפות כדי שההורים והילדים יוכלו לשקול את החלטתם. 

 להלן תמצית השיקולים שהוצגו בדיון:  .4

ונמצא בשימוש במספר מדינות.  12-15שיקולים בעד מתן החיסון בהקדם הם: החיסון אושר לגילאים  .4.1

, במיוחד עקב זנים חדשים אמנם כיום התחלואה בישראל נמוכה אך קיים סיכוי שהיא תחזור ותעלה

למקרה כזה הרי מתן החיסון עלול  12-15מדבקים יותר ופתוגנים יותר. אם נמליץ לדחות את חיסון בני 

להיות מאוחר מדי, לאחר שרבים כבר יחלו. החיסון מהווה הגנה אישית נגד הנגיף וסיבוכיו, שיעור 

הצפוי מהחיסון, הסרת המגבלות בארץ הסיבוכים מהדבקה גם בקרב ילדים עולה על שיעור הסיבוכים 

ובחו"ל עלולה להעלות את הסיכון להדבקה משמעותית. שיעור חיסון גבוה בקרב בני גיל זה מהווה רשת 

הגנה חברתית שמונעת יכולת להידבק ולהדביק אחרים. הוא יאפשר לקיים לימודים מקרוב בכתות 

שפוגעים בתפקוד מערכת החינוך והחזרה מחוסנות בשנה"ל הקרובה, וימנע צורך בבידודים נרחבים 

מפני וריאנטים גם יגן  ככל הנראה לשגרה. הדבר גם יקטין את הפגיעה בחוסן הנפשי של הילדים והוא

צפויים. חיסוני שגרה אחרים ניתנים בהעדר תחלואה. הקשר שנמצא בין מנת החיסון השנייה לדלקת 

תופעה נדירה ולרוב קלה, הבידוד של החוזרים הינה  16-19בשריר הלב בעיקר בקרב גברים צעירים 
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מחו"ל אינו מספיק אפקטיבי, חיסונים ככלל ניתנים כדי למנוע מחלה ולא כדי לטפל בתחלואה קיימת 

 ולכן הזמן מתאים ליצירת חיסוניות ורוב החיסונים ניתנים בין התפרצויות.

המאובחנים היומי בישראל כיום נמוך ולכן מאידך שיקולים בעד דחיה בזמן של מתן החיסון הם: מספר  .4.2

התועלת האישית של נער מתחסן )לפחות לטווח הקרוב( נמוכה; פרוגנוזה טובה בטווח הקצר לרוב 

המתבגרים לאחר הדבקה בנגיף קורונה; ישנה עדות סרולוגית המעידה על חשיפה נרחבת לנגיף בקבוצה 

העדר דחיפות  (16-19בעיקר בקרב גברים צעירים  זו )סבירות לקשר בין המנה השניה לדלקת בשריר הלב

וקיומו של יתרון בהמתנה לקבלת מידע נוסף ממדינות אחרות על בטיחות ויעילות בקבוצה זו לאחר 

 שימוש עולמי נרחב. יש לשקול עמדות והלכי רוח ציבוריים בעת הזו.

לאפשר קבלת החלטות בשיקול יש להנגיש בשקיפות מלאה את המידע הנוגע לבטיחות לציבור הרחב על מנת  .5

 דעת. 

לאור פרופיל בטיחות  12-15כל חברי הצט"מ וועדת החיסונים תומכים במתן אפשרות להתחסן בהקדם לבני  .6

 גבוה לחיסוני פייזר, וסבורים כי מניעת החיסון מנערים שהוריהם חפצים לחסנם בהקדם אינו אתי. 

לחסן  בהמלצה( תמכו 43%להתחסן כאשר חלקם ) 15-12לגילאי  לאפשר( סבורים שיש 63%רוב החברים ) .7

ילדים המצויים בסיכון לחלות בקורונה בצורה קשה, או שעלולים לסכן את מי מסביבתם הקרובה המצוי 

 בסיכון יתר, או כאלה המיועדים לטוס לחו"ל. 

 (. Shared decision makingוהיוועצות עם הרופא המטפל ) המשפחהתמכו בהחלטה של  20%

להתחסן, אך גם הם סברו שלאור התחלואה הנמוכה כיום אין להפעיל  15-12לגילאי  להמליץרו שיש סב %32

 לחץ או אמצעי שכנוע על ההורים ואין לצאת בקמפיין למען קבלת החיסון. 

 לחסן ילדיהם. 12-15( סברו שיש לצאת בקמפיין פעיל לעידוד הורי ילדים בני 5%מיעוט )

 . 12-15ממקומות שונים בעולם בהם מתבצע חיסון ילדים בני יש להמשיך באיסוף הנתונים  .8

רוב החברים שהתייחסו סברו שאין מקום לשנות את משטר החיסון המומלץ של חב' פייזר שהונהג עד כה  .9

 ימים(.  21בישראל )מתן שתי מנות מלאות, במרווח של 

לאור חוסר הודאות לגבי זמינות חיסונים בעתיד בזמן הנדרש עלול להיווצר מצב בו יהיה קושי לבצע מבצע  .10

 חיסון בילדים. זה נימוק בעד מתן החיסון בהקדם. 

 

 :דברים בשם אומרם

תנדבות על ניתוח המידע שמוצג. נעשתה עבודה לצוותים שעמלו בהמבקשת להודות  –עי פרייס אלרשרון ד"ר  .1

 גדולה מאוד, מקצועית ויסודית ומביעה הערכה גבוהה על כך. 

פורסם לציבור כדי לשקף את הידע הקיים ולאפשר יהמידע העומד בבסיס הדיון )מידע גולמי(  –לוי חזי פרופ'  .2

 דיון ציבורי מקצועי מבוסס מידע. 
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(, מלב"מ )פרופ' אניס אמיליהד"ר ) בריאות הציבורשירותי  – לקבלת חיסוןאירועי מיוקרדיטיס בסמיכות  .3

 ליטל קינן בוקר(. 

 מצורפת מצגת שהוצגה בדיון. .3.1

. PCRבבדיקות  65,907עד סוף מאי  COVID 19 -אובחנו כמאומתים ל 12-15בתמצית, בקרב ילדים בני  .3.2

ישנה  2021ועד מאי  2020מדצמבר ע"ס בדיקה ראשונית של דיווחי מיוקרדיטיס מכל בתי החולים 

סבירות לקשר בין הופעת מיוקרדיטיס בעיקר בגברים בקבוצות הגיל הצעירות. חוזק הקשר יורד עם 

 העליה בגיל. על פי הגדרות שכיחות של ארגון הבריאות העולמי מדובר בתופעה נדירה.

, עם או ללא 2021ד מאי וע 2020סה"כ אירועי מיוקרדיטיס ופרימיוקרדיטיס שדווחו מחודש דצמבר  .3.3

דיווחי מיוקרדיטיס ופרימיוקרדיטיס בסמיכות לחיסון  148מקרים. מתוכם  379סה"כ  –קשר לחיסון 

בסמיכות למנה שניה. יתר הדיווחים  121 -בסמיכות למנה ראשונה ו 27 –יום מקבלת החיסון(  30)תוך 

 ימים מקבלת חיסון.  30מעל נוגעים למטופלים שאובחנו ואינם מחוסנים, פוסט קורונה וכאלו 

הסבירות לקשר בשלב זה הינה מסקנת ביניים כי נדרשת עבודה נוספת על הנתונים וביצוע עיבודים  .3.4

 נוספים. 

ככלל נושא המיוקרדיטיס אחרי החיסון השני נבדק במספר גישות שהניבו תוצאות דומות. השוואת  .3.5

העלתה  (2020)וללא חיסוני קורונה  (2017-2019)התחלואה הנצפית לזו הצפויה בשנים ללא קורונה 

כי קיים עודף מסוים בעיקר בבנים צעירים. בדיקת הסיכון למיוקרדיטיס בשבוע הראשון לאחר החיסון 

השני לעומת הסיכון בלא מחוסנים העלתה ממצאים דומים. בדיקה נוספת של מחוסנים בלבד שבהם 

אחרי חיסון זה איששה את  2-4החיסון השני לשבוע הושווה הסיכון למיוקרדיטיס בשבוע הראשון אחרי 

הממצאים. לאור כל אלה, בנוסף לעובדה שיש עדויות ממדינות אחרות בעולם לתופעות דומות, המסקנה 

היא שקיים בסבירות גבוהה קשר בין מתן החיסון השני של פייזר לבין עליית הסיכון למיוקרדיטיס, 

 בר במחלה קלה בדר"כ.. עם זאת מדו16-24בפרט בבנים צעירים 

 

 מבנק הנסיובים 0-16בדיקת נוכחות נוגדנים בקרב בני  .4

, שנלקחו מבנק הנסיובים של משרד 0-16הוצגה עבודה נוספת אשר בדקה נוכחות נוגדנים בנסיוב של בני  .4.1

מהילדים נחשפו לנגיף הקורונה. שחמישית , נמצא 2021מרץ -2020הבריאות עבור התקופה ינואר 

ממחוזות בילדים יותר מדובר בכשליש מהילדים. רמת הנוגדנים הייתה גבוהה  12-15בקבוצת הגיל 

ירושלים ותל אביב ובילדים שסווגו במעמד חברתי כלכלי נמוך. פירושם של ממצאים אלה הוא כי בקרב 

ילדים הייתה הדבקה בשיעור גבוה מזה הידוע על פי מאגר המאומתים וכי רמת החסינות בהם גבוהה 

 רה קודם.מזו ששוע
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הקשר בין קבלת החיסון של פייזר נגד נגיף הקורונה החדש והופעת מקרי מיוקרדיטיס סמוך לקבלת  .5

, פרופ' וליד מוחסןפרופ' מנפרד גרין, פרופ' חיתאם  –צוות אפידמיולוגים חיצוניים  –החיסון בישראל 

 .סליבה, פרופ' דרור מבורך

מידע ונתונים על המקרים של מיוקרדיטיס מתחילת  פק לנוים, האגף לאפידמיולוגיה סילפני כשבועי .5.1

על בסיס הנתונים שנמסרו לנו, ביצענו מתחילת הפנדמיה.  19ונה עד לגיל מבצע החיסון ותחלואה מקור

עיבודים סטטיסטיים בשיטות שונות המקובלות בספרות המדעית לניתוח סיגנלים )תופעות חריגות( 

 קי.שיוו-בבדיקת בטיחות חיסונים בשלב הבתר

תחילה הנתונים אודות המקרים תוארו באמצעות סטטיסטיקה תיאורית והכנה של עקומה אפידמית  .5.2

הכל היה על סמך הנתונים שהיו בידינו )קובץ  שתיארה את זמן האשפוז/אבחנה ביחד לזמן מתן החיסון.

 (:28.5.2021-נכון ל

( ופיזור המקרים N=20מספר מקרים שהופיעו בסמוך למתן מנת החיסון הראשונה היה מועט ) .5.2.1

על ציר הזמן היה אחיד ולא נצפתה עדות לצבר. נצפתה עדות לצבר אחרי מנת החיסון השנה, שכן 

 אחרי מתן מנת החיסון השנייה. 2-5( של מיוקרדיטיס הופיעו בימים N=101רב המקרים )

לאחר קבלת מנת  2-5מצאנו סיכון גבוה ומובהק סטטיסטית למיוקרדיטיס במיוחד בימים  .5.2.2

שנים, זאת תוך שימוש  16-19חיסון השנייה. הסיכון היה בעיקר עבור גברים צעירים בגיל ה

 .self-controlled case seriesבשיטת 

 על פי המידע עד כה לא מצאנו עדות להטיות שעלולות לשלול את הקשר. .5.2.3

ולדעתנו כגון חוזק הקשר, טמפורליות, עקביות והפיכות,  –בדקנו את הקריטריונים לקשר סיבתי  .5.2.4

 הקשר שנמצא יכול למלא אחר הקריטריונים לקשר סיבתי.

 6000-ל 1עד  5000-ל 1הערכנו שהסיכון למיוקרדיטיס בסמוך למתן מנת החיסון השנייה עמד על  .5.2.5

 מנות חיסון )שניה(.

 12-15על סמך תוצאות אלה הערכנו את מספר מקרי מיוקרדיטיס הצפוי במבצע חיסון בקרב בני  .5.2.6

 שנים. 12-15שנים ניתנים להכללה לבני  16-19ממצאים מבני שנים, בהנחה שה

מקרי מיוקרדיטיס בקרב הבנים אחרי  30הגענו למספר בסדר גודל של ההערכה הראשונית שלנו,  .5.2.7

 הענות לחיסון. 50%המנה השנייה, בהנחה של 

ב שנים, ותהיה התפשטות זיהום בנגיף הקורונה בקר 12-15במידה ולא מחסנים את קבוצת הגיל  .5.2.8

, על בסיס התחלואה שנצפתה בגיל הזה מתחילת הפנדמיה בישראל, ובהנחה 12-15הצעירים בגיל 

מהילדים באוכלוסייה כבר נדבקו ומוגנים, נצפה לאלפי מקרים חדשים של  20-30%שבין 

תחלואה בקרב ילדים, כולל אשפוזים, מקרי מוות בודדים ומספר לא מבוטל של ילדים עם 

זאת לצד הפסד של ימי בידוד של ילדים והוריהם )הפסד ימי עבודה(. גם זה תופעות לטווח ארוך, 

 פגעים למרות שחוסנו.ניעלה את הסיכון להתפתחות וריאנטים מקומיים והדבקת מבוגרים ש
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  – (אמיליה אניסריכוז נימוקים בעד מתן החיסון אל מול בעד המתנה במתן החיסון )ד"ר  .6

 :מתן החיסון בהקדםנימוקים בעד  .6.1

 החיסון אושר במדינות אחרות .6.1.1

 הנגיף יתפשט שוב עלולים להגיב באיחור אם  .6.1.2

 הגנה אישית נגד הנגיף וסיבוכיו .6.1.3

 הסרת הגבולות בארץ ובחול עלולה לאפשר הדבקה משמעותית .6.1.4

 ה שיכולה להידבק ולהדביק אחריםקבוצה עם רשת חברתית ענפ .6.1.5

 אהתחלוקיים לימודים גם במקרה של עליה באם נחסן תהיה אפשרות ל .6.1.6

 חשיבות בהגנה מפני וריאנטים אחרים .6.1.7

 בכל חיסון שגרה אחר נותנים בהעדר תחלואה .6.1.8

  – בעד המתנה למתן החיסון .6.2

 מספר המאובחנים נמוך .6.2.1

 פרוגנוזה טובה בטווח הקצר לרוב המתבגרים שאובחנו בנגיף .6.2.2

 עדות סרולוגית המעידה על חשיפה נרחבת לנגיף בקבוצה זו )עם מגבלות הנתונים( .6.2.3

אם  16-19ה לקשר בין המנה השניה לדלקת בשריר הלב בעיקר בקרב גברים צעירים סבירות גבוה .6.2.4

 כי עדיין מוגדר כתופעה נדירה

 המתנה לקבלת מידע נוסף ממדינות אחרות על בטיחות ויעילות בקבוצה זו לאחר שימוש נרחב .6.2.5

 בעת הזו היבטים ציבוריים במתן החיסון .6.2.6

 

 סוגיות לדיון .6.3

מתן מנה אחת או שינוי במועד המנה השניה )למשל  –האם יש מקום לשינויים במשטר החיסון  .6.3.1

 שבועות( 12כעבור 

 ?קבע גם עליהםיוהאם להחיל את הכלל שי 16-19הנתונים הם בני  .6.3.2

האם לתת מנה שניה שאובחנו במיוקרדיטיס המנה הראשונה? להשאיר לשיקול דעת הרופא  .6.3.3

 ות?המטפל? להגדיל הרווח בין המנ

 כיצד להתייחס למנות דחף? .6.3.4

 

  –גליה רהב  'פרופ .7

 .ותודה על הניתוח המקצועימרשימה עבודה  .7.1

 או לשימוש בקוקאין...האם בוצעו בדיקות וירולוגיות  –האם נשללו גורמים אחרים למיוקרדיטיס  .7.2

  .מקרים שהיו בהם הטיותבאופן אישי ראיתי  .7.3
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לתוצאות בארה"ב כיוון ששם מחסנים במספרים ואני מציעה לחכות ברמת תחלואה נמוכה אנחנו  .7.4

 . חשוב להסביר את המידע לציבור בצורה מקצועית ועניינית. גבוהים

 .את שינוי המשטר של החיסון אלא במסגרת מחקרית ממליצה לשנותלא  .7.5

 .אחרי הופעת מיוקרדיטיס בחיסון ראשוןממליצה לא לחסן  .7.6

 בכך. יש לאפשר אבל לא אתי למנוע מהורים שמעוניינים  .7.7

 - פרופ' רון דגן .8

יש לזכור  –סיבות: האחת  2-וזה מ של מיוקרדיטיס  נדירהלדבר על היארעות לגמרי  לא חושב שנכון .8.1

-12ומעלה ולכן אין למו שכיחות כלשהי ממתבגרים  16שאנו יודעים מה שיודעים רק מהנתונים של גיל 

בנים( הרי שיהיו עשרות  50%אם ניתן למאות אלפי ילדים את החיסון )מתוכם כמובן  –. והשנייה 15

זה  1:6000אמנם  –שנה. לכן במקרה זה  16מקרי מיוקרדיטיס אצל בנים, אם השכיחות דומה לאלו מעל 

 . תחלואה נמוכהזה בנוכחות אך הזרקות רבות יביאו להרבה מקרים, ו-נדיר 

שמעותי כאשר נקבל החלטה. אם תהיה התפרצות נוכל לעשות זאת בזמן אנחנו יודעים לחסל במבצע מ .8.2

 של כל מי שרוצה להתחסן.  קצר

 . זה מחיר חוסר הסבלנות לעומת מחיר המרדנות. הדחיפה גורמת למרדנות גם שהיא לא מוצדקת .8.3

על ההנחה שבכל הגילאים זה  ססבהתב מיוקרדיטיס מחיסונים מדברים על מספר משוער של מקרי .8.4

 קורה באותה היארעות.

, בשלב זה התחלואה היארעות של מיוקרדיטיס עקב תחלואה מתרחשים כאשר יש תחלואה מאוד גבוהה .8.5

  היא אולי תראה מקרים רק כאשר יקבלו חיסונים. –לא רואה מקרים  הנמוכה ולכן האוכלוסיי

החיסון מקנה לילד עצמו שכן יתרון באיזה התרכז את כיסי התחלואה אנחנו מנסים למנוע אבל צריך ל .8.6

אין לבסס את מתן החיסונים על כך שהילד מקבל חיסונים ע"מ למנוע  –כבר אמרנו שמבחינה אתית 

מניעת כיסי תחלואה לא יכולים להיות שיקול  .added benefitמחלה מאחרים, למרות שזה נהווה 

 גובר.

 –, אלא סדרי גודל ברור שזה לא מדויק כיוון שזה מדגם נוחות אבל לא צריך מדויק –בנוגע לסרולוגיה  .8.7

 –ולא הייתה הדבקה המונית בין הילדים מצד אחד  םוסקר זה לדעתי מראה שרוב הילדים עדיין אליליי

רב הילדים לא נדבקו מה שמדבר על  –אבל גם מראה שכאשר יש מגיפה מפושטת כמו שהיה ביראך 

  .ה בין הילדיםהדבקה נמוכ

מנה אחת לדעתי כפתרון איננה טובה משום שמצד אחד אין הגנה אידאלית, מצד שני לא ברור כמה זמן  .8.8

ביחוד לאחר  וריאנטיםללא בוסטר ומצד שלישי עלולים לעודד התפשטות יחזיקו נוגדים ברמה מגינה 

 ירידת הטיטר עם הזמן. 

לפני קמפיין נרחב  להמתין מספר שבועות לראות נתונים מהעולם דבע ממליץ על החיסון אךלסיכום,  .8.9

 במתבגרים שאינם בסיכון.
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  –פרופ' צחי גרוסמן  .9

אל מול  מתופעת הלוואי של המיוקרדיטיס.  משוואה זו ניצבתהסיכון התועלת שבחיסון עולה על  .9.1

 העובדה שכיום אין מאומתים ואנחנו לא בעיצומה של מגיפה סוערת.

בעד מצב שאנחנו ממליצים  .התזמון הוא לא דחוףמסכים מאוד עם דבריו של פרופ' דגן. החיסון מומלץ.  .9.2

בחלוף השבועות ובהתקרב לשנת  .Shared Decision –ומאפשרים לכל הורה להתייעץ עם הרופא 

מי שטס  .התזמון הוא בעד איסוף נתונים והמלצה לאחר מכן. הלימודים נוכל להעלות הילוך בחיסון

 .. בהעדר מאומתים בישראל ההמלצה יכולה להיות מתונה יותרלחו"ל חשוב שיתחסן

  - פרופ' אורן צמחוני .10

  SIRאם . זותרהסיגנל של המיוקרדיטיס הוא מובהק אבל הועצם מעבר למידותיו בגלל הערכות מופ .10.1

בעד תועלת של המספרים שהוצגו הם . יש משמעות רבה אם מחסנים בהיקפים גדולים 3או  10הוא 

לה קשה אלא זו העובדה שמטופלים הוכנסו לטיפול נמרץ זה לא מידע שמעיד על מח. החיסון

 .במחלה זו במצבים מסוימים)למשל יכולת ניטור( שגחה מתחייבת פרקטיקה טיפולית וה

וכה לאפשר חיסון באופן מתון. לאחר קבלת בוה של ילדים חיוביים ותחלואה נמיכולים בגלל שיעור הג .10.2

 .הנתונים שיצטברו מהעולם להערכתי נוכל להעלות הילוך בחיסון הילדים

  –פרופ אלי סומך  .11

ואינני תומך בכך. קשה מתאים בסיטואציה הנוכחית אינו  בצורה גורפת  שימוש במילה המלצה  .11.1

וודאות למספק מקרים של  מצד אחד,  להצטרף להמלצה כזו בנוכחות תחלואה מאוד נמוכה

למי להתחסן על אף שמדובר לרוב במקרים מאוד קלים. מציע לאפשר מצד שני, מיוקרדיטיס 

  ., ולהמליץ על מתן החיסון לילדים מקבוצות הסיכוןשמעוניין בכך

 יכולה להיות תועלת שעולה על הסיכון.במקרים הללו  –לשקול האם לעודד טסים לחו"ל להתחסן  .11.2

משקף מצב ל שיעור הסרופוזיטיבות במתבגרים לגבי הסיכון למיוקרדיטיס ועלהערכתי המידע שהוצג  .11.3

  אמיתי במיוחד לאור הניתוחים המקצועיים שבוצעו ובשיטות שונות.

כבר מחוסנים בצורה טבעית עקב חשיפה בעבר ואין  12-15צריך לקחת בחשבון כי אחוז ניכר מכלל בני  .11.4

 מידע לגבי הסיכון למיוקרדיטיס בצעירים שחלו בעבר ומקבלים מנת חיסון.

  –"ר יסמין מאור ד .12

המשמעות שלו נמוכה. נדיר שיש מקרים . משוכנעת שיש סיגנל אולם מצטרפת לדברים שנאמרו .12.1

משמעותי גם הוא גרם היקשים. קורונה היא מחלה קשה. גם שהיא קלה בילדים הנזק שיכול ל

 לזכור שיש מימד של אי וודאות.צריך  בילדים.

הקיץ מגיע והסיכוי ה ולכן זה לא שיקול מאוד משמעותי. בדר"כ אנחנו מחסנים כשאין תחלוא .12.2

 .החיסון צריך להיות מומלץ ואין מקום לגרירת רגליים .להדבקות בחו"ל

  - ד"ר טל ברוש .13

ולכן המסקנות נוגעות אליהם ואנחנו משערים שזה  16-19הדיון שמנהלים כרגע הוא על סמך נתוני  .13.1

 . החיסון אין הבדלמבחינת התועלת מ. יהיה דומה אבל לא בטוחים
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כבר לא כאשר בזמנו ניתן שחורות לאבעבועות  vaccinia-חיסון ב –אם נשווה מחלות מאוד נדירות  .13.2

 . ובכל זאת ניתן 3-4% יהוהסיכון למיוקרדיטיס ה שחורות בעבועותהיה א

רף למי שאמר שהסיכון לבעיה קשה הוא קטן. ברור וזה מאמת תצפית קלינית. מצט יש פה סיכון .13.3

זה מוריד את  –מסיבות שונות  –התועלת נמוכה כרגע. הסיבה שאין תחלואה בגילאים האלה כיום 

 .רך להיערך אחרתלחסנם. אם תהיה עליה בתחלואה נצטהצורך 

לדים לא אתי לא לאפשר לחסן בישראל. החיסון ניתן בעולם. אין סיכון מוגבר בחיסון הזה. יש י .13.4

שלגביהם ההמלצה צריכה להיות חמה. ממליץ לצאת בהמלצה לא גורפת. להסביר את העמדה. ללא 

 .קמפיין

, בסמיםאם המטופל השתמש בתרופות או אנחנו בודקים בכל דיווח על מיוקרדיטיס,  –ד"ר אריק האס  .14

 שריר הלב.ומקטלגים את זה כאטיולוגיה נוספת אפשרית אם מדובר בחומר שעלול לגרום לדלקת 

  - ד"ר יאן מיסקין .15

אין ספק שאכן נמצא יותר מקרי מיוקרדיטיס בסמוך לחיסון השני בקרב בנים, אולם שיעור  .15.1

התחלואה המשמעותית מהחיסון מתגמד לעומת שיעור התחלואה המשמעותית מהנגיף. יחד עם זאת, 

שיש סבור  לחלות".כאשר הברירה היתה "להתחסן או  -אין אנחנו נמצאים במצב של ינואר פברואר

 מוגדרות קבוצותעל חיסון להמליץ לאפשר להורים שמעוניינים לחסן את ילדיהם לעשות זאת, ושיש 

   .קבוצת סיכוןבני בית בוכאשר ישנם , מי שמתכנן נסיעה, לתחלואה קשה מהנגיף מי שמצוי בסיכון –

 פרופ' גרוסמן לד"ר ברוש ולד"ר מיסקין. מצטרפת ל –אלה מנדלסון פרופ'  .16

  - פרופ' דרור מבורך .17

. צפויים לקבל מידע מארה"ב. שיש הערכת חסר. סבור ביופסיות 6 -לגבי הביולוגיה עשינו צביעות ל .17.1

בנים. למדנו ברפואה שיש שוני בין גברים ונשים אז יכול למציע לשקול לתת לבנות המלצה שונה מ

 במקרה זה. יש לכך משמעות גם להיות ש

החיסונים כאשר הייתי מרחיק  2הכנתי פרוטוקול ואפשר לעשות ניסוי קליני שבו זרוע אחת תקבל את  .17.2

  את החיסון השני מהראשון.

אנחנו . Shared Decision -אם יוצאים עם המלצה גורפת וברורה מצטרף לכך שצריך לחפש את ה .17.3

 . לא במצב של שיא המגיפה

  - ד"ר אורי פיינשטיין .18

לא יודעת להחזיק על לאור התפוגה הקצרה של החיסונים המדינה נה יודעת לחסן מהר אבל המדי .18.1

( תוכל לחסן את כל בני הנוער התפרצות נתון )לדוגמא בעתרגע  כך שבכלהמדף כמות חיסונים כזו 

 . )ובהמשך כשיהיה רלוונטי גם ילדים(

מניעת בידוד בעת חשיפה הינה תועלת ישירה למתחסן ויש למנות אותה בהתאם כאשר מונים את  .18.2

 מנע מבידודים ולחזור לשגרה.ירוצים לההתועלות למתחסן. להערכתי, בני הנוער 

מאירועי התחלואה האחרונים ניתן ללמוד שתרחיש אפשיר וסביר הוא שכאשר תיפתח מערכת החינוך  .18.3

רועי תחלואה )מיובאים או בקהילה( יגיעו לבתי הספר ויגרמו לבידודים על אי –לאחר חופשי הקיץ 
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צריך להכין את מערכת החינוך לחזרה מנת לקטוע שרשראות ולעצור את התפשטות התחלואה. 

 לשגרה בתחילת שנת הלימודים הבאה אחרי החופש והקיץ והדרך הטובה היא באמצעות חיסונים.

 - ד"ר מיכל שטיין .19

צריך לחול גם על  12-15בני  , ההחלטה לגבי 20-24וגם  16-19ל הסיגנל הוא בבני היות שהממצא ש .19.1

 גרוסמן. '. מעבר לזה מצטרפת לדבריהם של פרופ' דגן ופרופקבוצות אלו

  - רונה פרידמןאהד"ר  .20

לבחון המלצת התחסנות שונה לבנות ולבנים וכן לבחון מרווחים  מצטרפת להצעה של פרופ' מבורך .20.1

יום  21. לא בטוח שבארה"ב החיסון השני ניתן בטווח של יום בין שתי מנות החיסון 21-גדולים מ

כך שכדאי לבחון את התוצאות משם ביחס למרווח בין שתי מנות החיסון  – אחרי החיסון הראשון

לפני מתן החיסון. למי שיש  בני נוערסרולוגיה בכדאי לשקול ביצוע שהוצגו כאן, אולי לאור הממצאים 

 ייתכן וניתן בשלב זה להמתין עם החיסון. חיובית, סרולוגיה 

עם סיכון להם או  להמליץ לחסן בני נוערמצד אחד –מטעם משרד הבריאות מורכבת אמירהמציעה  .20.2

 .בני הנוער, ומצד שני לאפשר את החיסון לשאר למשפחה או למי שטס לחו"ל

  - פרופ' דנה וולף .21

 .ל עוד לא ליישום. ריווח המנות מעניין למחקר אבסיכוןגורמי  . המלצה לילדים עםלאפשר לכולם .21.1

עליה בזיהומי  של)קיץ(  עונהאנחנו נכנסים ל -חשוב לשלול סיבות אחרות למיוקרדיטיס. לדוגמא .21.2

אבחנה מעבר לבדיקות דם או דרכי נשימה . ים )המוכרים כמחוללים של מיוקרדיטיס(וירוס-אנטרו

. עצם העובדה שביופסיה בביופסיהנעשית  במקרים קשים או ממושכים  וירולוגית של מיוקרדיטיס

 בוצעה עד כה רק במספר מאד קטן של מקרי המיוקרדיטיס מעידה על קלות המקרים.

  –עו"ד גדעון צוריאלי  .22

 תומך בדבריהם של פרופ' דגן וד"ר ברוש.  .22.1

אפשר לכולם ולהמליץ לאלו עם גורמי הסיכון שפורטו )אלו שבסיכון, שסביבתם בסיכון בעד ל .22.2

החשיבות  ,מעבר למה שתואראכן אין דחיפות וחשוב להביא המידע לציבור. והטסים לחו"ל(. 

בלאפשר לילדים להתחסן היא חזרה בטוחה לשגרת חיים. הפגיעה שהייתה בחוסן הנפשי של ילדים 

ריחוק חברתי, בידודים ולמידה ממושכת מרחוק  -ות העקיפות של ניהול מגיפה רבים כתוצאה מהשלכ

 הייתה משמעותית. –

   -פרופ' שמוליק רשפון  .23

. יישום ההמלצה בהקדם חשוב בקרב קבוצות הסיכון 12-15תומך בהמלצה על חיסון הילדים בני  .23.1

שצוינו ובקרב המתכננים לנסוע לחו"ל. אמנם התחלואה נמוכה כיום, אך קיימת אפשרות של חזרת 

התחלואה הגבוהה בילדים. אין בטחון שהיא תתגלה מיד עם תחילתה, ואין בטחון שניתן יהיה להגיב 

מיד במבצע חיסונים. לכן, מומלץ שיחוסנו גם שאר בני גיל זה, ללא דחיפות וללא קמפיין של לה 

 משרד הבריאות. 
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  –פרופ' מיכאל גדלביץ'  .24

לא ניתן להגדיר "קל" לפני שחולף זמן בנוגע לרמת קושי התחלואה במיוקרדיטיס/פרימיוקרדיטיס  .24.1

ורואים בוודאות שאין עדות להתפתחות קרדיומיופתיה. מסתייג מההדגשות שמדובר במחלה קלה. 

 שהו בטיפול נמרץ.מהמאושפזים מה גם שמחצית 

 

  –ד"ר ניר פארן  .25

יש עוד חיסונים מאושרים והאם יש נתונים של מיוקרדיטיס בחיסונים האחרים ולשקול בהתאם  .25.1

 .חיסון בחיסונים אלה

 .כרגע לא על הפרק בהעדר אישור של פייזר –הערכת היציבות של החיסונים  .25.2

 במהירות.  אין כרגע הצדקה לחסן .25.3

  -אש נחמן פרופ'  .26

חושב שבעת הנוכחית זה לא אתי לא לאשר את החיסון ת. מצטרף לרוב שהתועלת בחיסון גובר .26.1

ולהמתין לנתונים נוספים שיגיעו ממקומות שונים מסכים שיש לאפשר . ולאפשר למי שמעוניין בכך

 .בעולם

ייקח זמן עד שנשים לב לעליה בתחלואה והיא עלולה לקחת הרבה זמן והיערכות יכולה להיות חיסון  .26.2

  .את ההמלצה בהתאםנסח בשלב מאוחר מדי. ממליץ לחסן כבר עכשיו ול

  - פרופ' טלי קינן בוקר .27

אין מקום לקמפיין מסיבי וצריך להמשיך ולאסוף . יץחושבת שנכון להמל. מצטרפת לדעת הרוב .27.1

לא חושבת שנכון לצאת בהמלצות נפרדות לבנים ובנות. זה . כדאי לחכות לנתונים מארה"ב. נתונים

 .יעורר התנגדות ולא בהכרח מוצדקת

  - ד"ר בעז לב .28

במדע. יתרונות המרחב הוא בתודעה ופחות . אין ספק שהחיסון הזה הוא בטוח ויכולים לתת בו אמון .28.1

 .צריך לתת ביטוי נכון ורחב לסיכונים ולסיכויים. החיסון ברורים

שמעוניין בכך. יש  שיקול הדעת שלהם. צריך לאפשר למיצריך לתת לאנשים את היכולת לעשות את  .28.2

 לאפשר באופן חיובי כי אנחנו מאמינים בבטיחותו של החיסון. 

 .ץלאפשר לבין להמליהבדל גדול בין לא חושב שיש  .28.3

אנחנו . צריך לומר שאנחנו רוצים לקבל עוד אינפורמציה ממיליוני חיסונים שניתנים בארצות אחרות .28.4

נכון להיום יש לנו יכולת לייצר עוד מידע . עם הזמן נגיע לחיסון ילדים. לא בעיצומה של פנדמיה

 הנגיש אותו לציבור. לו

  - פרופ' חזי לוי .29

 המעוררת כבוד.  עבודה מאוד חשובה, מקצועיתמבקש להודות לכל העוסקים במלאכה על  .29.1

 .ועדות שקיימו דיון מקצועי מאוד ומרשים באיכותו המדעיתוהודות ללמבקש  .29.2
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המחלה בהיבט המדעי יותר מסוכנת מהחיסון בגרימת התופעות שלה. זה נופל בעיתוי שאין תחלואה.  .29.3

כיום לא ברור מדוע יש לחסן בתחלואה. אין תו ירוק ואין תו סגול. גם במקומות ובחללים סגורים. יש 

ים. מחסונאינם ילדים ה. והתקהלויות קיץ עם פעילות מרובהמתקרבים למעט הקפדה על מסיכות. 

 אין הקפדה על בידוד החוזרים מחו"ל.לצערנו . ייכנסו לישראלעולם מהוריאנטים סיכון ש

וריאנטים ופחות כנגד ההמאמרים האחרונים מצאו שהחיסונים יעילים  .המוגנות אינה טובה .29.4

 . שהולכים ומצטברים בעולם

 .שיש מקום לאפשר מנה אחתאינני סבור  .29.5

חיסונים. חושבים על מתן בוסטר לקראת סוף השנה ובוחנים יש כרגע מלאי  –בהיבט הלוגיסטי  .29.6

אין כוונה לקבל חיסונים אחרים ריאנטים. ואפשרות לשדרוג החיסונים וקבלת חיסון מהונדס לו

 למעט אסטראזניקה שיתקבל בקרוב. 

לייצר מצב של חיסון אגרסיבי בשליפה מהמותן כיוון שזה תלוי מלאי. מבחינה בהכרח לא נוכל  .29.7

 להבטיח זאת.  ת לא יכולים בכל שלבלוגיסטי

דאי עוקבים אחר הנעשה בחו"ל והמידע המתקבל. המידע ואנו בו –לחכות וללמוד ממה שקורה בחו"ל  .29.8

 תן מה קורה בהיבט של ההשפעות ארוכות הטווח שזו אחת הטענות המרכזיות. ישיתקבל לא י

ברור שצריך להסביר הכל בשקיפות מלאה. אין על כך ויכוח. זה אתי וזו חובתנו. צריך  –לגבי המסרים  .29.9

 לתת את המידע לציבור ולסייע לו לקבל החלטה.

 .מסר מהוסס מדי לדעתי לא יראה טוב ולא יסייע לציבור לקבל החלטה .29.10

ו לכפות. אין יכוחים מקצועיים. צריך להמליץ. לא לאכוף אוצריכים להסביר בשקיפות. לא לחשוש מו .29.11

קבוצות  –מקום לקמפיין אגרסיבי. צריך להגיד מי קבוצות הסיכון שלגביהם ממליצים במשנה תוקף 

 .טסים לחו"לסיכון, משפחות בסיכון וה

מציע להמליץ להתחסן להסביר את הבטיחות, הבעיות אל מול היתרונות ומה שאנחנו יודעים בשלב  .29.12

 .זה

 
 

  ב ב ר כ ה,
 

 ד"ר בעז לב
 שמואל רשפוןפרופ' 

 ד"ר טל ברוש
 
 
 

 נספחים
 ופרימיוקרדיטיס מיוקרדיטיס דיווחים עלניתוח  –בריאות הציבור מצגת  .1

 .ומצגת לגבי מיוקרדיטיס COVID19-ל שיעור ילדים שנחשפו –מצגת מלב"מ  .2

 מצגת פרופ' מנפרד גרין ושות' .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

 

 
-13- 

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

 
 

 :העתקים
 לחיסוני קורונה הצוות המייעץהצט"מ וחברי 

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

 


