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 הצוות לטיפול במגיפות וועדת החיסונים נגד קורונה

 
 2021יולי  14
 ' אב תשפ"אה

 לכבוד,
 פרופ' חזי לוי

 מנכ"ל משרד הבריאות

 שלום רב,

 202111.7. –ועדת החיסונים נגד קורונה צט"מ +  – 24דיון הנדון: 

 המלצות הצוותים:

הוועדות סבורות כי טרם בשלה העת להחליט על מתן בוסטר לכלל האוכלוסיה ויש להמשיך לעקוב אחר נתוני  .1

 יה ועדויות ליעילותה של מנה שלישית.יהתחלואה הקשה, התמותה, נתוני המועילות באוכלוס

  

  - יה קשישהימתן בוסטר לאוכלוס .2

קשישים עלילים יותר לירידה בתגובה החיסונית ולכן בסיכון גבוה יותר לתחלואה  –סיכום המידע  .2.1

קשה. ירידת החיסוניות בקשישים מחייבת מעקב לגבי עליה בתחלואה בעיקר קשה ומעלה את שאלת 

 יה זו.יהחיסון השלישי באוכלוס

 - השאלות המרכזיות שעולות הן

 ה מעל גיל מסוים באופן גורף או שמבחינים בקשישים במסגרת אשפוז בלבד? יהאם מדברים על אוכלוסי .2.2

האם הנתונים הקיימים מחייבים איסוף וניתוח נוספים לפני חיסון שלישי או החלטה על חיסון על בסיס  .2.3

 המידע הקיים כעת? 

ת יה עלילה כאשר התבססויה בתחלואה האם יש מקום להשתהות במתן בוסטר לאוכלוסילנוכח העלי

על נתוני ניסויים קליניים עלולה להמשך זמן רב עד קבלת מסקנות? דבר זה אינו בא ליתר את הצורך 

לאיסוף נתונים על התגובה החיסונית בקבוצות סיכון שונות בקשישים. הדעת נותנת שחיסון נוסף אינו 

 חושף את הקשיש לסיכון יתר וזאת ניתן ללמוד מחיסונים אחרים. 

 –דרש לשאלות לגבי מחיר של האלטרנטיבות השונות יאי וודאות מחייבות לההחלטות אלה בתנאי  .2.4

ה שעלולה להיות בחיסוניות פחותה, מלאי חיסונים גם יסיכון ממשי במתן חיסון נוסף לאוכלוסי

 יה זו יש קדימות לחיסון על אוכלוסיות שטרם חוסנו.ילאוכלוסיות אחרות והאם לאוכלוס

ה של מחוסנים ובכללה תחלואה קשה ותמותה. בשבועיים האחרונים ת מגן אבות יש תחלואיבאוכלוסי .2.5

נצפית עליה משמעותית בתחלואה וזאת למרות הכיסוי החיסוני הנרחב במגן אבות. השאלה היא האם 

ריאנט, דעיכה של התגובה החיסונית בקבוצה שמרביתה התחסנה בתחילת מבצע ומדובר בתגובה לו

 כשל מועילות(.  5-7%לא "תפס" מלכתחילה ) החיסון או תחלואה בקרב מי שהחיסון

הוצע בין השאר לקיים מחקר שיסייע בקבלת החלטות מבוססות עובדתית על מידת המיגון באוכלוסיית  .2.6

 הגיל הזו ומגן אבות.
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 יה זו. ינתוני המועילות לתחלואה קשה ותמותה הם קריטיים להחלטה על היקף החיסון באוכלוס .2.7

רמת הסיכון מחיסון שלישי נמוכה ולאור התחלואה העולה וסיכון היתר ועלילות האוכלוסיה לפתח  .2.8

 מחלה קשה האם יש היגיון בחיסון כבר כעת ללא נתונים נוספים? 

מידת הקורלציה בין רמת הנוגדנים לבין המיגון איננה ברורה דיה כדי להסיק מסקנות מבדיקות  .2.9

. Bכרון מסוג יחשוב להרחיב את בסיס הידע לגבי חיסון תאי ותאי זסרולוגיות בלבד ולכן בכל מקרה 

 ה זאת. יקשה יהיה לסמוך על בדיקות סרולוגיות כמנבאות רמת מיגון באוכלוסי

ה בכייל הנוגדנים, לא ידוע האם מתן מנה שלישית של אותו החיסון אכן יעלה את למרות עלייה צפוי .2.10

 מועילותו של החיסון כנגד הזן הנוכחי.

 דון בישיבה הבאה. יושא ימשיך להנ .2.11

 

 שנים 11-5חיסון ילדים בעלי מחלות רקע קשות בגילאי  .3

לא מדובר בחיסון גורף לקבוצת גיל זו, אלא מדובר על ילדים עם מחלות רקע קשות. ככל שיאושר,  .3.1

הכוונה היא לאפשר לקבוצה מאוד מצומצמת להתחסן בכפוף לדיון פרטני עם נציגי הקופות ועל סמך 

 המלצות מקצועיות מדוקדקות. 

אלה. היום אנחנו יודעים קצת יותר. לא היה כל מידע על חיסון בגילאים לדיון האחרון של הועדה עד  .3.2

 3,10,20 –במינונים שונים  12ניסויים קליניים נערכים בימים אלו בקרב ילדים מגיל חצי שנה ועד גיל 

 שנים ומעלה.  12מיקרוגרם. המועילות והבטיחות עד כה אינם שונים מהותית מאלו שהודגמו בבני 

ון באופן פרטני בילדים עם מחלות רקע קשות או רוב חברי הצוותים תמכו בהצעה שוועדת חריגים תד .3.3

שבסביבתם חולים בסיכון גבוה. הושמע מיעוט דעות לפיהן בהעדר מידע על בטיחות והתאמת מינונים, 

 לא מומלץ לאשר במסגרת מנגנון שכזה.

 

 סיווג וסרולוגיה –בוסטר למדוכאי חיסון  .4

בהמשך לדיון הקודם במסגרתו הומלץ חיסון שלישי למדוכאי חיסון, נדרשת קביעת סיווג של מדוכאי  .4.1

 החיסון שיש לחסנם ויש לקבוע את חלקה של הסרולוגיה כחלק מהליך החיסון. 

מומלץ לגבש קריטריונים ברורים על מנת שהליך זיהוי החולים ומתן האישור יהיה ברור למסגרות  .4.2

 . שיבצעו את החיסון

 מומלץ לאפשר חיסון מדוכאי החיסון הן בקופות החולים והן בבתי החולים.  .4.3

הוצגו הקריטריונים שנקבעו על ידי בריאות הציבור לביצוע סרולוגיה למדוכאי החיסון ומועד מתן  .4.4

החיסון ביחס למועד המנה השניה. מטרת הסרולוגיה היא מעקב אחר יעילות מנת הבוסטר לצורך לימוד 

 יות עתידית. וקביעת מדינ

לגבי רשימת ההתוויות שפורטה נטען על ידי חלק מהדוברים כי מדובר ברשימה גדולה ולא ישימה והיו  .4.5

 שהמליצו להרחיב את הרשימה באופן מדורג.
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הושמעו דעות לפיהן אין להתנות את מתן החיסון בביצוע הסרולוגיה מהטעם שאין די מידע שיסביר את  .4.6

מהטעם הפרקטי שעלול לסרבל, להעמיס ולהקשות על הביצוע בקופות  משמעות התוצאה הסרולוגית וכן

 החולים ובבתי החולים. 

בעקבות הנוהל שהופץ לאחר הדיון הקודם, התקבלו השגות מגורמי רפואה שונים )קופות חולים,  .4.7

המועצה הלאומית לאונקולוגיה וכיוצא באלה( ומתקיים כעת דיאלוג מקצועי לקביעת הקריטריונים 

 להכללה של מדוכאי החיסון וקביעת צורך בביצוע בדיקות סרולוגיות לחלק מקבוצות המחוסנים.  

 

 
 

  ב ב ר כ ה,
 

 ד"ר בעז לב
 פרופ' שמואל רשפון

 ד"ר טל ברוש
 

 נספחים
 מצגת מרכז המידע והידע  .1

 
 

 :העתקים
 חברי הצוותים.
 פרויקטור קורונה. –פרופ' נחמן אש 
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