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 קורונה ם נגדנימייעץ לחיסוהצוות ההצוות לטיפול במגיפות + 
 
 

 2021פברואר  14
 ' אדר תשפ"אב

 
 לכבוד,

 פרופ' חזי לוי
 מנכ"ל משרד הבריאות

 שלום רב,

 2.202111. –קורונה   ם נגדלחיסוניהצוות המיעץ צט"מ ו דיוןסיכום  - 12ישיבה הנדון: 

 

 צוות המייעץ לחיסוני הקורונה. ההתקיימה ישיבה משותפת של הצט"מ ו 11.2.2021בתאריך 

 

 המלצות:העיקרי להלן 

לעדכון  מיקי אדלשטייןהאלוף ע"י  הוצגה ההצעה – )מצורפת מצגת( ופנימיותישיבות מתווה מעודכן ל .1

צבע ירוק ואדום.  –הוצע כי המתווה יוחל על ישיבות לפי שני צבעי רמזור בתמצית, מתווה הישיבות. 

תלמידים שלא נושאי תו ירוק.  50 -לא יותר מו עודות מחלים או מתחסןומעלה של נושאי ת 90% –ירוק 

. ההצעה 90%-תעודת מחלים או מתחסן  נמוך מישיבות בהן שיעור אלו שאינם נושאים  –צבע אדום 

במספר המתקהלים והסרת מסיכה לישיבות תו ירוק והמשך התנהלות רגילה לישיבות  הקלות מתןהיא ל

 להלן הערות הצוות: תו אדום.

 המתווה הוא הגיוני מבחינה אפידמיולוגית. .1.1

כללי ההתקהלות של . תלהיות בעייתי העלוליה יהחלת מתווה שאינו שוויוני כלפי כלל האוכלוס .1.2

קיים חשש שהמתווה ייפרץ ולא ימנע תחלואה כפי התו הירוק צריכים לחול גם על המתווה הנ"ל. 

  שאירע במתווה שאושר בעבר.

לסוגי עיסוק ומסגרות שונות )למשל, עבור בעלי תו ירוק הושמעו דעות לפיהן נכון להתאים מתווה  .1.3

ישיבות ופנימיות הן מסגרות ייחודיות שנכון מסעדות, תרבות, ספורט, מועדוני כושר ועוד( ו

 ., תוך הבנה שהמסגרות תהיינה מבודדות כשבועיים בין יציאה ליציאהלהתאים להם מתווה נפרד

 הוצעה אפשרות לבדיקות טרם יציאה ולקראת חזרה ועל כך היו הדעות חלוקות.

 לפטור מחבישת מסיכות בתוך הישיבה.  איןהוסכם כי  .1.4

 מנע מהסתמכות על תעודות מזויפות. יאת הפיקוח על תעודות המתחסן כדי להיש להדק הוסכם כי  .1.5

בכניסה וביציאה לישיבה וכך ניתן יהיה  PCRע בדיקות וציבתוך  יש מקום לשקול ביצוע פיילוט  .1.6

 המתווה.  יתרונות וחסרונות ללמוד על 
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  –התקהלויות מחלימים ומחוסנים  .2

 מות נמוכים לאור נתוני המועילות הגבוהים. למחוסנים ומחלימים, סיכוייהם לפתח מחלה קשה או  .2.1

למרות סיכון מסוים לעלייה בהדבקות בין מחוסנים/מחלימים אם נאפשר להם לחזור לפעילות  .2.2

המערבת מפגשים, הצט"מ והצוות המייעץ לחיסוני קורונה סבורים שמדובר בניהול סיכונים סביר 

לקחת בשלב זה תוך המשך מעקב קפדני אחר התפתחות התחלואה. היתרון בגישה זו הוא שניתן 

 תרום להקטנת התחלואה מהמגפה יותר מבחינה יחסית.תא יה. לדעת הועדה התמריץ להתחסן

לפתוח אירועי ו)תוך הגדרה ברורה לכללים( להתקהל  )ומחלימים( לאפשר למחוסניםמומלץ  .2.3

במגבלות מסוימות )כמו עטית יחזרו ומחלימים . מחוסנים ועוד תרבות, ספורט, אוניברסיטאות

 . מסיכות( לסוג של שגרה

יש ליצור מתווים מתאימים לקבוצות ומגזרים עסקיים וחברתיים מקבילים ולהחילם בצורה  .2.4

 ה.ישוויונית על כלל האוכלוסי

 וותיםהצהחיסונים. חלק מחברי חשיבות יש להמשיך ואף להגביר את ההסברה לציבור בנושא  .2.5

 הביעו התרשמות שרוב מי שאינו מחוסן עושה זאת מתוך חשש ולא מתוך התנגדות עקרונית. 

 

 חיסון מחלימים .3

 בהמשך למספר דיונים בנושא ע"י הצט"מ וועדת החיסונים, התקיים דיון חוזר. .3.1

וגם )אולם לאור העובדה שחוסנו ברחבי העולם  ,חיסון מחלימיםבקיים ביסוס מדעי לצורך לא  .3.2

יהיה ניתן  ,די חיסוניםבמצב בו יהיו נראה כי אין מניעה בטיחותית.  ,מחלימים רבים (בישראל

 לאפשר חיסון מחלימים המעוניינים בכך. 

 6או  3תקופה מסוימת )כגון למחלימים המעוניינים בכך רק  מומלץ לאפשר את ביצוע החיסון .3.3

 . תםלאחר החלמ חודשים(

במחלימים  אחת תגובת בוסטר מרשימה לאחר קבלת מנה  לאור מספר עבודות מדעיות שהדגימו .3.4

מומלץ לחסן בשלב זה סברו כי  הצוותים רוב חברי)טובה מאשר לאחר שתי מנות בנאיביים(, 

ה ניתן לעשות ימנה אחת בלבד. ככל שיתברר בעתיד שיש צורך בהשלמה של המנה השנימחלימים ב

 . בלי לפגוע בחסינות שתתקבל מאוחר יותר שלבבזאת 

מיעוט החברים סבר שצריך לבצע את החיסון בהתאם לפרוטוקול של חברת פייזר ושאושר על ידי  .3.5

  גם מתוך ציפייה שיהיה צורך בכך במעבר בין מדינות בעתיד. - מנות שתי, דהיינו בFDA -ה

 הנושא ידון שוב בישיבה הבאה. .3.6
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 חיסון מדוכאי חיסון במנה שלישית .4

הדבר מוכר גם מחיסונים אחרים. . מהחיסוןשיגים הגנה מספיקה חלק ממדוכאי חיסון אינם מ .4.1

מנות חוזרות של החיסון בהעדר תגובה כל עוד הדיכוי החיסוני מתן אין טעם ב ,ברוב החיסונים

 נמשך.

לשקול לעשות זאת במסגרת מחקרית ניתן  לא מומלץ לחסן מדוכאי חיסון במנה שלישית.לכן  .4.2

 מסודרת.

 בדיקות סרולוגיות בקרב מחלימים תדון שוב בישיבה הבאה.סוגיית ההסתמכות על  .4.3

 

 (, יו"ר איגוד לנפרולוגיהד"ר גיל צ'רנין) דיגום חולי דיאליזה מחוסנים .5

, ועלתה שאלה לגבי המשך מספר מקרים לפיהם אותרו חולי דיאליזה מחוסנים מאומתיםהוצגו  .5.1

 . דיגום חולי דיאליזה מחוסנים

מועילות החיסון  ית ממוקדת ולבדוקגאפידמיולומומלץ לשירותי בריאות הציבור לבצע בחינה  .5.2

ועל בסיסן . חשוב לעשות את החישוב בזמן קצר נתונים קיימיםעל בסיס בחולי דיאליזה ספציפית 

במידה שתמצא מועילות נמוכה של  .להמשך התנהלות חולי הדיאליזה מתאימות החלטותלקבל 

 עיתי של חולי דיאליזה. PCRהדיאליזה, מומלץ לשקול המשך דיגום  החיסון בחולי

 

  אדם הסובל מליקוי ראשוני או נרכש במערכת החיסוןשבביתם  15-12חיסון ילדים  .6

סיכון עבורו מהווים  אדם הסובל מליקוי ראשוני או נרכש במערכת החיסון, ילדים שבביתם יש  .6.1

עם אחרים ולעיתים קרובות נמצאים כמעט באופן בני הבית נמנעים ממגע ,כתוצאה מכך  גבוה.

  מוחלט בבית וזאת על מנת להגן על בן המשפחה.

מי שסובל בליקוי ראשוני או נרכש של  ושל בני בית 15-12בקבוצת הגיל מומלץ לאפשר חיסון ילדים  .6.2

 . , לפי בקשת ובהסכמת הורי הקטיןבמערכת החיסון

 

  – להגדרת מחוסן המנה השנייהיום לאחר  14או  7 .7

ימים עלתה השאלה האם יש לשנות  7+  ןחיסומנות  2לאור מקרים של תחלואה לאחר קבלת  .7.1

 יום לאחר מנה שניה.  14 -ימים ל 7-הגדרת מחוסן מ

לפיה אדם ייחשב מחוסן שבוע  ,בפרוטוקול של חברת פייזרבשלב זה  המלצת הצט"מ היא לדבוק  .7.2

 וזאת כדי לאפשר בסיס אחיד להשוואה.  המנה השנייהלאחר 
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 :דברים בשם אומרם

 )האלוף מיקי אדלשטיין( והפנימיות הישיבות מתווהלעדכון  הצעה .1

 ההצעה הוצגה במצגת המצורפת. עיקרי ההצעה: .1.1

  תלמידים  16,000 -מחוסנים או מחלימים. כ 55% בהסדר ידוע עלהישיבות כלל מבין תלמידי

 . נדרשים עדיין להתחסן

  יוצאים לביתם רק פעם בחודש ומתנהלים לפי קפסולות. אחוז המתחסנים חיים בצוותא. הם 

 .16% -. אומדני התחלואה עדיין גבוהים. שיעור החיוביים כ40-90%ישיבות ב

 נקודת  –לחופשת פורים  יאהיצ. בעוד שבועיים 18-16יתחילו בחיסון תלמידים בגילאי  השבוע

  .הפסח לאחרמיועד  העיקריתורפה. מתווה 

  ומטרות משנה  להילאפשר לימודי תורה תוך שמירה על הבריאות של התלמידים והקה –המטרה

  ון לתחלואה, צמצום השפעת התחלואה, לאפשר לימודי תורה.הפחתת הסיכ -

 סנים יהיה משמעותי עד חג הפסחיעור המתחש  

  (.סרולוגיתבגין בדיקה )האם גם מחלים/מתחסן  –תו ירוק  –הנחות יסוד? 

  שיעור לא גבוה של  –אדום . ירוק: שיעור נושאי תו ירוק גבוה –רמזור לישיבות  -עיקרי ההצעה

 .נושאי תו ירוק

  תעודת מחלים או מתחסן )להלן תו ירוק( ומעלה נושאי  90%עבור ישיבות בהם  –צבע ירוק

 לא תו ירוק. לתלמידים  50עד בישיבות הגדולות ו

  תנהג מהיום הראשון ללא מגבלות. מי שאינו מחלים או מתחסן יעשה בדיקה בכניסה ירוקה ישיבה

 וביציאה. 

  נושא תו ירוק.  שלאאחד תלמיד יותר מבחברותא לא יהיה 

 יום 14/21 -ל בישיבה ור תקופת השהיהקיצ. 

 תלמידים שאינם נושאי תו ירוק 2-בחדר לינה לא יהיו יותר מ 

  .עליו כל  כל מי שנושא תו ירוק חליםצוות המלמדים וצוות התפעול נדרשים להיות מחוסנים

 אינם נושאים מסיכות בתוך הישיבה.  הכללים החלים על הכללים במרחבים הציבוריים אולם

   ימשיכו להתנהל לפי כללי המתווה הקיים, ללא  90%ישיבות שאינם עומדים באחוז מתחסנים מעל

 הקלות.

 תלמידים הם ללא תו ירוק,  50-ומעלה אך יותר מ 90%ובישיבה שיעור נושאי תו ירוק הוא  במידה

 תלמידים שאינם נושאי תו ירוק. 50-יש לחלק את הישיבה לקפסולות כאשר בכל אחת לא יותר מ

כתנאי לכניסה  ש מכל תלמידי הישיבה להיות מחוסניםודרמתוכנן לבירושלים  –ד"ר יאן מיסקין  .1.2

עד פסח יש אפשרות  ?להיות מחוסנים)תלמידים ומלמדים( וע לא ניתן לדרוש מכולם . מדלמתווה

 לחסן את כולם. 
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  –ד"ר טל ברוש  .1.3

   כי אם יש צעירים יותר לא ניתן יהיה להחיל עליהם את המתווה.16האם יש תלמידים רק מגיל ? 

 .ההצעה למתווה טובה והגיונית מבחינה אפידמיולוגית 

  שלון המתווהימדגימים את כעל שיעור מחלימים גבוה בקרב תלמידים חרדים נתונים שהוצגו 

 . חבל שלא ניתן לאפשר לצאת לחופש רק למשפחות מחוסנות.הקודם

 צריכה להיות אותה עבור ברמה הציבורית כאשר אין שוויון למגזרים אחרים. תלא הצעה ה

 חוסנים. אותו דבר לגבי מסעדה, קונצרט, חדר כושר אם כולם מהתייחסות 

וכמובן לא חושבת שזה בר השוואה לכל דבר אחר. זה בר השוואה לפנימיות  –ד"ר רבקה שפר  .1.4

יה היא שונה יהפנימיה היא מעין בית. ההתייחסות לפנימעל פנימיות. גם ל וחצריך לשהמתווה 

 ממסחר או מסעדה. צריך לעשות הקבלה למה שהוא בר השוואה. 

אנחנו בחדר המיון נתקלים בתעודות חיסון/מחלים מזויפות. לא רק בקרב מגזר  –גליה רהב  'פרופ .1.5

  ?תקפה כאשר מאשרים אותהתעודה ניתן לדעת שכזה או אחר. איך 

לפי צבעים לא לגמרי תעבוד. ישיבות אחרות לא היא שחלוקה ההרגשה שלי  –פרופ' אלי סומך  .1.6

היות גרוף ישיבות אחרות. חושב שזה צריך ללהשיג את התו. זה יע הירוק ויפעלו בתנאי הצביעמדו 

כדי לתמרץ אותם המורים /לו מגבלות להחיל על התלמידיםפר התלמידים עצמם ולהחליט א

 .המוצהר 90% -להתחסן. החשש הוא שהתו הירוק יגלוש מתחת ל

. הושקע מאמץ אדיר כדי לאפשר למידה לתלמידי ברושטל ד"ר  מצטרפת לדברי –ד"ר יסמין מאור  .1.7

למרות שבאותה  מערכת החינוך הממלכתיתאפשר לימודים בלזהה הישיבות ולא רואה מאמץ 

נתן בכל מקום שבו ניתן לייצר יחושבת שבעניין השוויוניות תו התקן הזה צריך לה. דרגת חשיבות

 מסגרות של אנשים שהם מוגנים.

. במתווים הקודמים של הישיבות הם קיבלו אישור חריג ד"ר ברושם מסכים ע –ד"ר אודי קלינר  .1.8

את ידוד וריחוק מהחברה כדי לאזן מחיר כבד של ב , אך במקביל הם "שילמו"יהימשאר האוכלוס

של סיכון וניתן להחיל את זה  "טרייד אוף"לות. במקרה הזה אין פה התקההסיכונים כתוצאה מ

על כל מקום. אני לא יכול לחיות עם התקהלות ללא מסיכות. חושב שזה לא נכון גם ללא קשר 

 להקבלה למקומות אחרים. 

מסכימה עם רוב הדברים שנאמרו. בלי מסיכות לא בא בחשבון. הגדרות של  –נטליה בילנקו פרופ'  .1.9

. האם לא חשוב כבר, בתחילת המגיפה ם לפני שנהייו חולמחלימים בעייתי כיוון שיש אנשים שה

יות האישורים זה בעייתי לאכיפה. בדיקות סרולוגיות לכל דורש לא ניתן כל אוטנט ?כמה זמן עבר

ה החרדית יבאוכלוסי יםלימודהמשך מסכימה שההשקעה כל כך רצינית בעוד אין ולידציה. 

טוב אז כל כך אם הרעיון הוא  לדעתי .ררב בציבו יה החילונית וזה מעורר כעסיופחותה באוכלוס

 יה. יצריך להחיל אותו על כל האוכלוס

  –מיקי אדלשטיין אלוף  .1.10

 .הישיבות פועלות לפי התקנות ואין תקנות ייחודיות עבור הישיבות 

  הנחיות של הפנימיות כבר מתחילת הדרך. אותן ההנחיות של הישיבות הן 
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  מכים תלא מס וזה המידע היחידי שמאפשר אישור.כל הנתונים נגזרים ממערכות משרד הבריאות

 רק על אישור שמוצג על ידי התלמיד אלא מצליבים עם המידע ממשרד הבריאות. 

  ראשי ישיבות לא יאשרו לתלמיד לא מחוסן לחזור ללמוד.  ,פורמלית-לא ניתן. א –לדרוש חיסון

  יה לחייב.ייש יותר ויותר נט

  הציבור. מה שמשרד הבריאות יקבע זה מה שינחה את המתווה מעריך שיש דברים שיושפעו מכלל

 הנ"ל למשל לגבי מחלימים.

  ברגע שזה יינתן אז חלקם לא ילכו להתחסן. סרולוגיה זה  כתנאי כי לא ממליץ על זה –סרולוגיה

 לא מספיק וצריך לעודד התחסנות.

ם האנשים היו נבדקים הוא אפשרי. היה טוב אבעיני ככל שהמתווה הוא רוחבי אז  –ד"ר בעז לב  .1.11

בצאתם לחופשה ובבואם לישיבה. זה חשוב גם כדי שנלמד מה קורה בתוך הישיבה. זה  PCRעם 

נכון לעשות  יש לחייב כמו בכל מקום התקהלות.יכול להיות מודל לחזרה לחיים רגלים. לגבי מסיכה 

  את זה כפיילוט במוסד וללמוד מזה איך מתקדמים. 

 

 (רשפוןל אשמו 'פרופומחוסנים )התקהלויות מחלימים  .2

. יש באוויר הפתוח 10עד ובתוך מבנה, אנשים להיות יחד  5-ליותר מ ותמאפשר ןאינכיום ההנחיות  .2.1

אנשים. המגבלה הזו מאוד מגבילה את הציבור. האם ניתן  50עד  להכניס יכולת בישיבת עבודה

 ? המתקהלים מחוסניםהאנשים במספר ה לשנות כך שתהיה נוסחה שתתחשב

מחוסנים או  90% -מתכתב עם מתווה הישיבות. אם בישיבה מותר ש –פרופ' נטליה בילנקו  .2.2

 מחלימים יכול להיות שזה פתרון. 

אנשים הוא לא יוכל  5אם שוטר יראה התקהלות של מעל  בעייתי לאכיפה. –אורן פרלסמן מר  .2.3

 .יפגיעה בחיסיון הרפוא לשאול מי מחוסן ומי לא או מי מחלים ומי לא. זו

 מחלים / מתחסן שיש להם.האנשים יכולים להציג את תעודת  –פרופ' נטליה בילנקו  .2.4

הדרישה להצגת תו כיוון ש ,משפטית לדרישת המידע בדבר חיסוןלא תהיה  – עו"ד טליה אגמון .2.5

 וסדר חקיקתית. ת -ירוק / תעודת התחסנות או החלמה 

כל המלצה בנקודת הזמן צריכה להיות תלויה בהתחסנות. אלה חייבות להיות  –ד"ר יסמין מאור  .2.6

 ההנחיות וזו דרך להגביר את הלחץ להתחסן.

. מי שמחוסן לא של פייזר נתוני המועילות הם כרגע גבוהים מאוד ודומים למחקר –ד"ר טל ברוש  .2.7

דברים אם הם ת יכולים לעשוהם . אם נגיד לאנשים שנפטרחולה קשה ולא מתאשפז או חלילה 

 כנראה נעלה את כמות ההדבקות. יש מידה מסוימת של מידבקות באנשים מחוסנים.מחוסנים 

סינות על ידי חיסונים. הדרך הכי טובה היא ליצור חיה ליהמטרה העיקרית היא לדחוף את האוכלוס

לפתוח אירועי תרבות, ספורט,  -חזור לחיים רגילים בעד לאפשר למחוסנים ל ולכן אני טיבציהומ

 אוניברסיטאות. מחוסנים יחזרו לחיים. זו צריכה להיות הגישה אם אלמנט של זהירות בתוכה. 

וצריך לחזור לחיים בראש ובראשונה בקרב המחוסנים. זה ברוש טל ד"ר מסכים עם  –ד"ר בעז לב  .2.8

 סוג של ניהול סיכונים.
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אבל  מרקטים או בסופרפארם,ם בסופרהציבור לא מבין למה אנשים מתרכזי –ד"ר דרור דיקר  .2.9

 . לא מתאפשר מקומות אחריםב

מה זה טוב. למסכים עם התמריצים. אני לא חושב שעשינו מספיק בהסברה  –פרופ' מנפרד גרין  .2.10

אנחנו מקבלים הרבה פניות עם שאלות. התחושה היא שהמידע הבסיסי לא מגיע לציבור. מציע 

אולי לנסות להתחיל לבנות קבוצה גדולה של אנשים שמוכנים לתת הרצאות לקבוצות שונות. 

 צריך מבצע לאומי בעניין. .לציבור הדברים האלה חשובים מאוד ובתחושה שלי זה לא מגיע

מצטרף לכל אלה שצריך לבנות את המערכת כך שמשתלם להיות מחוסן.  –ון דגן פרופ' ר .2.11

רוב המקומות לא ידעו להתייחס לדבר הזה  (וזה קשקוש מוחלט)לדרוש מדידת חום כשהתחילו 

לשומר שבודק את התעודה על מנת לאפשר בצורה מגנה. התחמנות תגבר על הרצון שלנו לחזור. 

איך עובדים על התוכנית דעת אם מדובר בזיוף או לא. צריך לחשוב כניסה אין את הכלים על מנת ל

 שבודקים נכון את האנשים האלה כך שאי אפשר לזייף את המסמכים האלה. 

 כי יש בר קוד. הטכנולוגיה היא שלא ניתן לזייף אותה –ד"ר בעז לב  .2.12

 . מסכים עם מה שנאמר על ידי ד"ר ברוש –מיכאל גדלביץ  פרופ' .2.13

ל ועושה סט של "תומך במתן תמריץ. זה דומה מאוד למי שרוצה לנסוע לחו –אורי פיינשטיין ד"ר  .2.14

יכול להיות שצריך חיסונים בלי לשאול הרבה שאלות. התמריץ הוא גורם מרכזי לאנשים להתחסן. 

גל רביעי  – הקלות במידה ויהיו הגבלות נוספות בעתיד יקנהתעודת המתחסן כבר עכשיו להודיע ש

 . את הטכנולוגיה המתאימה שלא תאפשר זיופים ולמצוא

  –מיקי אדלשטיין האלוף  .2.15

  כדי על מי מחלים ומי התחסן צריך למצוא את הדרך לאפשר לרשויות המקומיות לקבל את המידע

 לעודד אנשים להתחסן. 

  כדי להגביר את אמון הציבור.הנחיות עדיף לעבוד יותר עם המלצות מאשר 

 ולשכנע, שומעים יותר  ולים להשפיעשיכרופאים והצט"מ ולא שומעים מספיק את יש לי רושם ש

 דמויות כגון הרב אשרוב.

מהם המקומות שיכולים להתנהל  צריך לחשוב בנוגע לתו הירוק מסכים לגמרי. –ד"ר אודי קלינר  .2.16

על  זה לא בר יישום או אכיפהסבור ש –או כל מקום אחר ללא תו ירוק בתו הירוק. מקום עבודה 

 ידי מעביד. 

  –ד"ר ליאון פולס  .2.17

  בצל בעולם שיהיה עם המגיפה צריך באופן ענייני לעודד התחסנות וחזרה לחיים נורמליים

  הקורונה.

  חושב שצריך לאמץ את ההצעה של מיקי כי היא משדרת לעולם החרדי שמי שמתחסן מקבל סוג

 צריך לתת מתווה משל עצמהגרת דומה ביל לומר שבכל מסקשל הטבות לחיים נורמליים. במ

שיכלול התנהגות דומה. הישיבות הן מודל לקבוצות הגיל הדומה ולעודד התחסנות באותן 

 המסגרות.
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לא צריכה להיות צרות עין קצת צרם לי לשמוע דוברים על המגזרים החרדים.  –פרופ' אלי סומך  .2.18

אם הפתרון א לה פתרון מדובר באוכלוסייה עם סיכון גבוה לחשיפה וצריך למצוכלפי הישיבות. 

במתארים  גם באופן רוחביאותו וניתן להחיל וצריך להשתמש בו שלהם הוא טוב אז הוא טוב 

  .דומים

 .זה מתחבר לסוגית הדרכון הירוק והתו הירוק ואיך עושים תכנית כוללת –בעז לב ר ד" .2.19

להלן עמדתה של פרופ' גוטמן בהקשר למספר סוגיות שעלו במהלך הדיון  – נורית גוטמןפרופ'  .2.20

 :, משכך הדברים לא נדונובכתב בתגובה לסיכוםעל ידה והועלו 

  הוסדר ויש העניין טרם מי מיועד לקבל את המידע?  - העברת המידע על מחוסנים/מחלימיםלגבי

רים כגון צפון קוריאה ובכיוון של על כך ויכוח נוקב, ואם זה אכן יוסדר, אנחנו מתחברים למשט

סוגיה מורכבת של זכויות פרט סבורה שמדובר ב ."במידה זה יוסדר"יש לכתוב  מדרון חלקלק.

 ודמוקרטיה, ושאין שום הבטחה שחקיקה כזאת תתקבל. 

  מידע לרשויות לגבי שמות של מתחסנים מתן  –בנוגע להצעה להעברת המידע לרשויות המקומיות

 –זה לתת מידע רפואי )חסוי( לפוליטיקאים ואנשים שאינם במערכת הבריאות או לא מתחסנים 

זה מנוגד לחוק )וצריך להישאר כך(. מדובר בהצעה שנוגדת את  –ועד כמה שידוע לי בשלב זה 

  העיקרון והנהלים של חיסיון רפואי וחוק זכויות החולה.

  בהגבלותמדובר בחוסר אמון  –ד"ר דרור דיקר לגבי התייחסותו של.  

 

 ד"ר אמיליה אניס -מועילות  .3

שנאספו במדינת ישראל בהסתמך על נתוני התחלואה והתמותה מאז תחילת  המועילותו נתוני הוצג .3.1

. מאד מבקשת לא להפיץ את הנתונים לפני שהמשרד יעשה זאת בדרך המקובלת: מבצע החיסון

שבוע אחר מנה בין מחוסנים ) incidence-time-person כלל נתוני המועילות חושבו לפי השוואת 

חלקית וחולים מאומתים בעבר או לפני תום תהליך -מחוסנים, תוך השמטת מחוסנים-שנייה( ללא

 להלן התוצאות שנבדקו שהחיסון הדגים מועילות בפניהם:  החיסון.

  88.1% -מקרה מאומת עם או בלי תסמינים מניעת 

  93.5% – תייםם נשיממאומת תסמיני חום ו/או תסמינימניעת מקרה 

  93.4% –מאושפז מניעת מקרה 

  93.3% –נפטר או מאומת מאושפז במצב קשה קריטי 

  93.9%  –מאומתמניעת מקרה פטירה בקרב חולה 

 

 )ד"ר טל ברוש( חיסון מחלימים .4

לא ברור  אך בטיחותית לחסןשיש בעיה  לא סבור מעוניין להתחסן.היש לחץ מציבור המחלימים  .4.1

. לאור מחקרים מהעולם מהחלמהלפחות חודשים  3יסון יהיה לאחר . החהאם כדאי לחסנם

דחף ומהארץ שמראים תגובה נוגדנית חזקה מאוד לאחר קבלת מנה בודדת במחלימים )תגובת 

 לאפשר חיסון במנה אחת.יש  ברורה(,
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צמד לפרוטוקול ולא ימנות ומציע לה 2 -האמריקאים מחסנים מחלימים ב –ד"ר יאן מיסקין  .4.2

 ו שאין לנו בסיס לכך. לעשות משה

לא ברור מה  .לפני תחילת החיסון שפורסמו CDC -לא מתרשם מהמלצות ה –ד"ר טל ברוש  .4.3

מנת דחף הבטיחות והמועילות של חיסון מחלימים. יש כמה מחקרים שמראים שאחרי שנותנים 

לא רואה למה לחסן אותו פעמיים? זה מנוגד להיגיון יש עליה משמעותית ברמת הנוגדנים למחלים 

 הקליני המקובל. 

מי שמאוד רוצה אנחנו  אבל . אנחנו לא מחסנים מחלימיםד"ר ברושמסכימה עם  –פרופ' גליה רהב  .4.4

לא הייתי מחסנת אלא אם מישהו  . לא נכון לשנות את הדעה ועקרוניתונותנים ים על כךלא מתווכח

חיסון אחד ולא ברור אם הם יקבלו  וקיבלים שחיילבצבא  יםי על מקרהובא לידיעתמאוד רוצה. 

 חיסון שני. בכלל 

לא בטוח. ברוב המחלות עדות למחלה בעבר פוטרת מחיסון. אם אנחנו אני  –ד"ר אריק האס  .4.5

הולכים למהלך שיש צורך או אפשרות לחסן אחרי מחלה, ההיגיון )שלי( אומר שיש לחסן אותם על 

אחת למחלים ואחת לאחרים. ואם  –פי ההמלצות. מה גם שיהיה סיוט לנהל שתי הגדרות למחוסן 

האם זה מחייב אותו עוד מנה? לא נצא  –חודשים  6ם אחרי מחלים מאבד את הסטטוס שלו כמחלי

 מזה.

כולם צריכים חיסון כי אפילו  –אני חושב שהסיבה העיקרית שיש לחסן מחלימים זה לגרום נורמה 

מי שחלה מומלץ לקבל. זה יעזור לכל אלה שעושים דין לעצמם. בכל אופן לא נגדיר מחלימים שלא 

 השאר. חוסנו כעלילים לחלות במחלה כמו

 לאור מיעוט נתונים מצטברים. צריך לקבל החלטה עקרונית –פרופ' מנפרד גרין  .4.6

ולחיסון מחלימים אין על  חושב שהבעיה היא להפחית את התחלואה הקשה –פרופ' אורן צמחוני  .4.7

אפשר לחסן אבל חבל על המשאבים. אם מחסנים אז מספיק חיסון . כך אימפקט. זה לא נותן כלום

 אחד ובכל מקרה לא להפנות את הקשב שלנו מחיסון אוכלוסיות בסיכון. 

אך אין  כנראה לא באמת נדרשלמחלימים החיסון . הדוברים הקודמיםמסכים עם  –פרופ' רשפון  .4.8

אם מנה אחת.  לקבל מעונייןאפשר למי שמאד לכן ממליץ ל. סיכון במתן מנת חיסון למחלימים

 ה. ייתברר בעתיד שיש צורך תמיד ניתן להשלים את המנה השני

חשובית שלהם מחלים ולא מחוסן. אם אפשר לנהל שתי יבתנאי שההגדרה המ -ד"ר אריק האס  .4.9

 .הגדרות מחוסן

מסכים עם ד"ר ברוש ופרופ' רשפון. יש כאלה שלא מאמינים שחלו כי היו  –פרופ' אביגדור שפרמן  .4.10

 סרולוגיה. מעגל הלחזרה רוצה לעלות את האפשרות שזה יגרור אותנו אסימפטומטים.  

ראיתי כמה חולים שהתחסנו אחרי שהיו חולים. לדעתי זה היה קרוב מדי  –ד"ר דרור דיקר  .4.11

מנע מתופעות יחודשים כדי לה 6-4יות בטווח של בין למחלה. אם מחליטים שיש מקום לחסן צרי לה

 לוואי. מנה אחת. 
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  –ד"ר יסמין מאור  .4.12

 אנשים שחושבים שזה שלא מאפשרים לא מסיבה רפואית. יש  מחלימים אבל גם תומכת בחיסון

טיבציה צריכה להיות פרו להם להתחסן אחרי שהחלימו, כאילו יש בעיה עם החיסון. כל המו

 חיסון. כל מה שמפריע למבצע החיסונים עדיף על מלחמות קטנות שלא מועילות. 

 ה. מחלההאחרי חודשים  6-3, מנה אחת מספיקה 

כי ייתכן ובעתיד נשנה בלתי ניתן לערעור מנות זה הסטנדרט  2 -לא לקבוע ש –פרופ' מנפרד גרין  .4.13

 .את זה בהתאם למה שיתברר

חיילים אלף  40 –מחסנים כ במסות גדולות. לחיסון מתקשים לגייס חיילים  –רי ד"ר רן אנקו .4.14

 לשבוע.

טימי של חיסון מחלימים צריך לגייס אותם יאם אנחנו רוצים ליצור כלל לג –ד"ר דורון דושניצקי  .4.15

זה דורש פיתוח מחשובי, כי ברגע שיוגדרו כברי חיסון, הם יקבלו הודעה לבוא במסלול אחר. 

חשבון בחישובי המחוסנים. או להכליל ולאפשר לנו לגייס אותם או שלא להכליל להתחסן ויילקחו ב

  אותם בכלל.

יש מקרים שחלו לאחר המנה הראשונה ורוצים כעת גם את המנה השנייה למרות  –נחמן אש פרופ'  .4.16

 שהוגדרו כמחלימים.

  חודשים, כמו מחלימים אחרים. 4-3יוכלו לקבל אחרי  –ד"ר בעז לב  .4.17

 .השנייה לאותם אנשיםאנחנו ממליצים לא להשלים את המנה כעת  –אמיליה אניס ד"ר  .4.18

אין מה לדבר על חיסון אחד. כדאי לחשוב מה תהיה המשמעות העולמית ואיך  –ד"ר יאן מיסקין  .4.19

. הסטנדרט חייב להיות אחיד מדינה אחרתכנס ליזה ישפיע על המחלימים אם ירצו לקבל אישור לה

 .לפני החלטה תין ונקבל את המידעמציע שנמבכל העולם. 

שומע את המומחים שאין אינדיקציה לחיסון מחלימים. בקהילה אומרים  –מיכאל גדלביץ פרופ'  .4.20

 הענקת שלארגוניות שיש תופעות לוואי לחיסון מחלימים. לא רואה סיבה למה לתת חיסון מסיבות 

 תו ירוק. 

  –ד"ר בעז לב  .4.21

  ח אלא כאפשרות. יש אלמנטים של חרדה ולא בכ - להתחסןמה לאפשר למחלימים כיש הסנראה כי

 מחוסנים.  . מחלימים בסוף נכנסים לקטגוריה שלםאדמיניסטרטיבייוגם 

  גם במנה אחת. בסוף מנות חיסון ויש אפשרות  2יש אפשרות ללכת לפי הפרוטוקול הקיים ולתת

 מנע. ישבגללן צריך להלא חושב שהחיסון מייצר תופעות לוואי כאלה  נצטרך לקבל החלטה.

  תמיד נשענו על העובדה כשאין הרבה תחלואה חוזרת. ברגע שנעקוב ונוצרת תחלואה חוזרת נצטרך

 להיות יותר אגרסיביים. 

 

  – (ד"ר יסמין מאורחיסון מדוכאי חיסון במנה שלישית ) .5

ם שחשוב מוצפת בימים האחרונים בפניות של אנשים מדוכאי חיסון שמופנים על ידי הרופאים שלה .5.1

מאוד לבצע בדיקת סרולוגיה והם יוצאים שליליים והם רוצים לקבל מנת חיסון שלישית לא חושבת 
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 המשמעותשצריך לתת מנה שלישית. לא בטוחה שמי שלא פיתח נוגדנים לא מחוסן. לא ברור מה 

 ה מקצועית יותר הגיוני לתת נשאין נוגדנים. יש הרבה חוסר בהירות. חושבת שמבחי

ה מוגדרת מראש ולא יעל מנה שלישית. אפשר לעשות מחקר לאוכלוסי יץללא ממ -רושד"ר טל ב .5.2

  .יה של סרולוגיהילהפוך לתעש

 מושתלי כליה אחרי חיסון שני. הפתיע אותנו. לקחנו  2כשבועיים התקבלו  לפני –"ר דרור דיקר ד

 Bamlanivimab נמוך ביותר וקיבל  היה GgI -הוהערכים היו נמוכים מאוד.  נוגדנים להם 

 .  Bamlanivimab  -התוך יום בזכות  והחלים

 מחלקה אחרי שהם מחוסנים. הם נדבקים והם חולים. מדוכאי חיסון שמקבלים ל והאנשים הגיע

 5שמר כמו אלו שלא קיבלו חיסון. בשבועיים האחרונים היו אצלנו יתרופות צריכים מאוד לה

כל  ,נסוןיבילמרכז רפואי . בBamlanivimab או כאלה. הפתרון יכול להיות נוגדנים או פלסמה

 החולים מושתלי כליה סורקים בסרולוגיה במסגרת מחקר. 

מטופלים מדוכאי חיסון )אונקולוגיים,  600עושים מחקר בשיבא עם  –פרופ' גליה רהב  .5.3

היו נוגדנים לפני  15%-ל המטואנוקולוגיים, מושתלים...( שבועיים אחרי חיסון ראשון. להפתעתי

אין מידע על בטיחות אז לא נראה שכדאי. לפי כל העבודות אם  – תשלישימנה לגבי בלת החיסון. ק

 הם לא הגיבו לחיסונים הראשונים אין סיבה לתת עוד.

ומצאנו את זה יעיל במקרים  Bamlanivimab  -שמח לשמוע שנעשה שימוש ב –פרופ' אורן צמחוני  .5.4

המתאימים. קשה להתמודד ברפואה עם הדברים שאנחנו לא יודעים מה משמעות התוצאה שלהם. 

מידע מעניין איזה חולים מפתחים יותר ואיזה פחות. לגבי חיסון שלישי לא רואה מה יעשה חיסון 

 הציפיה שלי נמוכה משיפור היעילות.שלישי מה שחיסון שני לא עשה. 

שלא מפתיע שהתגובה אצל מדוכאי חיסון נמוכה יותר  לד"ר ברושמצטרפת  –מיליה אניס ד"ר א .5.5

 .אני לא חושבת שהם יגיבו למנה השלישית ,לגבי המנה השלישית מאשר אצל אחרים.

 צריך לקבוע שהתוקף של שתי מנות גובר על תוצאה סרולוגית שלילית, בדומה לחיסונים אחרים. .5.6

 

 'רניןצ גיל"ר ד - מחוסניםדיגום מטופלי דיאליזה  .6

בארץ לפחות בחיסון  מהמטופלים 72% –קרוב ל בקרב מטופלי דיאליזה חיסנו  –ד"ר גיל צ'רנין  .6.1

למטופלי  PCR לבצע בדיקותאחרי חיסון שני. מבקשים גם אחד. יש אחוז הדבקות מרשים 

 ממקום למקום.  יםשעוברדיאליזה במיוחד לאלו 

 .תומך וחושב שיש בזה היגיון רב –ד"ר בעז לב  .6.2

אנחנו מקבלים המלצות ממומחים למחלות זיהומיות לבדיקות סרולוגיות  –ד"ר ארנון שחר  .6.3

 צריך להגיד ברור מה אנחנו חושבים ולהבין מה המשמעות האופרטיבית של זה. בהתוויות שונות. 

כאישור חירום למתן לקורונה  Bamlanivimab  -אישר את ה FDA -אתמול ה –ד"ר דרור דיקר  .6.4

 באותן התוויות. 
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  –ד"ר טל ברוש  .6.5

  ייתכנו מקרים בהם ניתנת קווים מנחים. מצד שני  עםנייר עמדה מאוד ברור מהצט"מ הוצאנו

  .שאומר אחר בחשבון ומותר להפעיל שיקול דעת מומחה שאפשר לקחת אותה חוות דעת של

 לחלק מהזיהומים.  עם נטייה שלא להתחסן היטב רגישה מאוד היאוכלוסי זו הדיאליזה חולי לגבי

 תומך .בארץ טוב מאוד במעקב נמצאת הזו שהקבוצה חשוב ומאוד הרבה אומרים לא הנתונים

מועילות החיסון בחולי דיאליזה וייתכן שיש כבר  ולבדוק ממוקדת יתגאפידמיולו עבודה שתעשה

 הגדולה רגישותהחלטות שונות. את הנתונים. אם המועילות היא נמוכה אז צריך באמת לקבל ה

 . חשוב לעשות את החישוב בזמן קצר ולקבל על סמך זה החלטות. ברורה

  –פרופ' מיטש שוואבר  .6.6

  אלף נדבקים בשבוע שזה  45חולי דיאליזה בישראל ויש  6800לפיו אם יש גס ראשוני  חישובעשיתי

. הנתונים מראים לשבוע 34יוצר חולי דיאליזה  6800מקרב  0.5%מהאוכלוסייה הכללית, אז  %0.5

ויכול להיות שהאפקט של החיסון נמוך יותר מאשר אצל הבריאים אבל מהמצופה  7%שיש רק 

 בכל זאת רואים אפקט יפה. 

 בכל זאת אפשר לצמצם הדבקה למשל רווחים או מחיצות בין  ,מציע במקום לבחור את מי לבדוק

, למשל על ידי הגבלת אכילה ושתייה דיאליזה במהלךעמדות. לדאוג למינימום הורדת מסיכות 

של חולי  נשמח לסייע לשפר את רמת ההתמגנותצעדים שניתן לעשות ואלה . בזמן דיאליזה

 דרש לבדיקות רבות של החולים. יהדיאליזה מבלי לה

 

 )ד"ר בעז לב( עדכון -ילדים  לחיסון מתן  .7

. לתחלואה קשההם בסיכון מאוד גבוה ם שאם ידבקו בקורונה ידפתחנו אפשרות לחסן יל .7.1

, CFדיברנו על השמנת יתר קיצונית,  –כנס ילה מתאימותאלו קבוצות ההתלבטות המתמשכת היא 

 תיות קשות. התפתחו-נוירובעיות 

רה משמעותית. האם ילדים שבביתם יש מדוכא חיסון בצואחת הקבוצות שנשאלנו לגביהם הם  .7.2

  . בית הילדיםמישהו אחר נכון לחסן את בני ה בגין

כל שאר הקבוצות כמעט ולא ראינו תחלואה קשה או תמותה בלדעתי כן. דווקא  –ד"ר טל ברוש  .7.3

בקרב הילדים האלה למעט השמנת יתר. אם רוצים למנוע תמותה ותחלואה קשה אז ילדים שהם 

 ים מאוד. יהם חיונ כאי חיסוןובני בית של מד

ילדים יכולים להיות מדבקים ואם יש בן בית מדוכא חיסון זו אינדיקציה חד  –ד"ר מיכל שטיין  .7.4

 משמעית.

של  המחקר מחזק את מה שדיברנו בפעם הקודמת. עוד מעט נקבל את נתוני –ד"ר דודי גרינברג  .7.5

 ת כאלה. בכל מקרה בטח באוכלוסיו 15-12גיל בהילדים 
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 מחוסןיום לאחר מנה שניה להגדרת  14או  7 .8

יום כמחוסן. אנחנו רואים  14ימים או  7האם מסתכלים על לאחרונה עלתה סוגיה  –ד"ר בעז לב  .8.1

 . לבית החולים חולי קורונה למרות שחוסנורואים אנשים מגיעים  14 -ימים ל 7בשבוע שבין 

אמיתית. זה יכול לתת מענה לאיסוף הנתונים יותר תמונה  ימים נותן לדעתי 14 –פרופ' גליה רהב  .8.2

וון שאז הסיכוי שיכללו אנשים שעברו את החיסון ונדבקו יפחת כיוון שלא נדבקו ון יותר כיהנכ

  התגובה האימונולגית.  בתקופה שבין קבלת החיסון ועד סיום

  –שוואבר מיטש פרופ'  .8.3

  יום. 14ימים לאחר חיסון שני היא הגדרה של פייזר. מודרנה הגדירו לאחר  7ההגדרה של 

 אם משנים לפי תחושה עלולים לבלבל את הציבור צריך להיצמד לנתוני המחקרים שלהם.  לדעתי

  מבלי שנשיג מזה משהו.

 

  ב ב ר כ ה,

 

 ד"ר בעז לב

 פרופ' שמואל רשפון

 ד"ר טל ברוש

 :העתקים
 חברי הצט"מ

 לחסיוני הקורונה הצוות המייעץחברי 
 פרויקטור קורונה –פרופ' נחמן אש 
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