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 קורונהנגד חיסון תעדוף הצוות מייעץ להצוות לטיפול במגיפות + 
 

 2021פברואר  19
 ' אדר תשפ"אז

 
 לכבוד,

 פרופ' חזי לוי
 מנכ"ל משרד הבריאות

 שלום רב,

 2.202181. –לתעדוף חיסונים נגד קורונה והצוות המייעץ צט"מ  סיכום המלצות - 13ישיבה הנדון: 

 

 עיקרי המלצות:

  –ריאנט הדרום אפריקאי והו .1

המעבדה המרכזית לנגיפים פעולה עם מרכז המידע והידע בשיתוף מהוצגה תמונת המצב המתגבשת  .1.1

איתור ב)מצורפות המצגות בנושא(. הוצגו עמדות לפיהן יש לשקול את המשך המאמץ המושקע 

האפידמיולוגיות של הבנה הרפואיות ווהמשמעויות  לצורך מניעת התפשטותו התפשטות הנגיף

דעות אחרות  .בנושא חשוב מאוד הניטורהיתה אחידות דעים שהמשך פעילות  ,לעומת זאת . זאת

דיקת של המידע והניטור המתמשך תוך הדגשת החשיבות בבלאיסוף תמכו בהמשך המאמץ 

    המועילות של החיסוניות של מחלימים כנגד הזן הדרא"פ. 

 קיימת סבירות מסוימת שהחיסוניות בקרב המחלימים תפחת עם הזמן ולא תקנה הגנה מיטבית .1.2

  ותחייב היערכות מתאימה אם באמצעות דחף או חיסון מותאם ככל שיהיה צורך בכך. 

יצוף לרופאים קליניים בבתי חולים להמשך שיתוף פעולה בין המעבדות המבצעות ריש חשיבות  .1.3

 בתוצאות הבדיקות המועברות על ידם בנוגע למטופלים שלהם.  ובקופות החולים

 

 חיסון מחלימים .2

היתרונות על ימים חיסון מחלאפשרויות ל 3הוצגו על ידי בריאות הציבור )ד"ר אמיליה אניס(  .2.1

 והחסרונות של האפשרויות )ראה פירוט בהמשך(:

 ממחלימים )מדיניות נוכחית(מניעת חיסון  .2.1.1

 מתן אפשרות למחלים לקבל חיסון  .2.1.2

 המלצה לחסן מחלימים .2.1.3

לחסן לאחר  ההמלצההצוות ממליץ על יישום האלטרנטיבה השלישית, כלומר  -בסיכום הדיון  .2.2

חודשים(. הייתה הסכמה  6חודשים לאחר החלמה )היו שגרסו שיש להמתין  3לא לפני תום  ,החלמה

בעלת משמעות בחיסון מחלימים וזאת לאור העובדה שבמהלך מבצעי החיסון שאין בעיית בטיחות 

 חוסנו לא מעטים בישראל ובעולם שהיו בגדר מחלימים וביניהם רבים אסימפטומטיים. 

 מנות.  2 -נחלקו הדעות האם להסתפק במנת דחף אחת או לחסן על פי פרוטוקול החיסון המלא ב

 מלווה שיסייע בקביעת המדיניות העתידית. סרולוגי במחקריש לעקוב אחר התגובה החיסונית 
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 ככלי להחלטה על חיסון פרטניסרולוגיה מעקב ביצוע בדיקות  .3

למי שחוסן או החלים וזאת בשל מגבלת להערכת מוגנות לבצע בדיקות סרולוגיות  לאבעבר הומלץ ש .3.1

 אינדיקציהתוצאת בדיקה סרולוגית חיובית מהווה  ,של הבדיקות בעניין זה. מנגדוקף הת

 חיסוניות.  ל

הובעו דעות רבות בדבר דרישה גוברת  הבעקבות הנחיית בריאות הציבור בנוגע לבדיקות סרולוגי .3.2

פגיעה במאמץ  עד כדי אי ספיקה, על רופאי הקהילהרב עומס  יםלביצוע בדיקות סרולוגיות שיוצר

המתקבלת לבין אישור חוסר סנכרון מול משרד הבריאות בין התוצאה תסכול עקב והחיסוני 

  .המחלים

. לצורך ביצוע הבדיקה יציאה מבידוד ךמצריהצורך לבצע בדיקה סרולוגית בקרב החוזרים מחו"ל  .3.3

יציאה  .לדיגום מטושיםאין -דרייבלמתחמי למעט מנע ממתן היתר ליציאה מבידוד ייש לההומלץ ש

שלא מודעים בהכרח  ואת באי המרפאה את הצוותיםמסכנת והבידוד למרפאות פוגעת בעקרונות 

דהיינו, יש לאסור על יציאה מבידוד לשבים מחו"ל הנמצאים בבידוד ולאפשר  .שהאדם יצא מבידוד

 .אחר בטוחבמתווה בשדה התעופה או ביצוע הבדיקות הסרולוגיות 

 . בהמשךוידון טרם התקבלה החלטה סופית בנושא  .3.4

מחלימים בין על מנת להבדיל  Nucleocapsid (N) proteinיש חשיבות בבדיקות סרולוגיות כנגד  .3.5

 ולכן על המשרד לוודא קיום ערכות מתאימות במעבדות.למחוסנים 

 

 טחון של הכנסתילבקשת ועדת החוץ והבנדון  –הודעת איכון למחוסנים או מחלימים  .4

על פי איכון מגע קרוב כך שנמצא שהיה בנדונה השאלה בדבר חובת היידוע של מחוסן או מחלים על  .4.1

 (.כיוון שהוא מחוסן או מחלים שב"כ )והודעה כי אינו נדרש בבידוד

הינה שאין מקום ליידע מחוסן או מחלים שהיה במגע קרוב מ וועדת החיסונים "המלצת חברי הצט .4.2

היעילות במניעת הדבקה היא גבוהה  ,בהתבסס על המידע הקיים. באמצעות מסרון עם מאומת

ליידע מחוסן או מחלים שבא במגע עם אפידמיולוגית ולכן אין הצדקה בקרב מחוסנים ומחלימים 

אין הגנה מלאה מפני מחלה ומפני הדבקה אולם מדובר בניהול סיכונים סביר אמנם מאומת. 

בהתמודדות עם מגיפה. יידוע מחוסן או מחלים על מגע עם מאומת ייצור בלבול ואף בהלה מיותרים 

 ה. בקרב חלק מהציבור וזאת ללא הצדק

"נחשפת לחולה מאומת  –לפיה תשלח הודעה בנוסח זה )או דומה(  שלא נדונהעלתה הצעה נוספת )

הצעה זו נתמכה על ידי מספר אתה מחוסן ולכן פטור מבידוד".  – למרבה הברכהלנגיף קורונה אבל 

 חברי הצט"מ בהתכתבות בווטסאפ(. 

 

 החיולשרשרת כחלק מקורונה נגד חיסון מתגייסים  .5

שניתנים בשרשרת  - לחסן מתגייסים בשרשרת החיול סימולטנית עם חיסונים אחריםלא מומלץ  .5.1

אלא מומלץ לעשות מאמץ לתאם עם הקופות חיסון המלש"בים  ,הניתנים כשגרה -החיול כשגרה 

 . בקהילה טרם הגיוס
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מתן חיסון הקורונה יחד עם חיסונים אחרים טרם נבדק מחקרית ולא ברורה ההשפעה האפשרית  .5.2

ולפגוע במאמץ לכיסוי  ציבורית ושל חיילים עדר המידע עלול לגרום התנגדותיהחיסוניות. העל 

חיסוני גבוה ככל שניתן. מתן  הסכמה מדעת לקבלת החיסון של החייל בשרשרת החיול מוגבלת 

 מתוך מודעות מלאה.היא ספק אם הסכמתו/אי הסכמתו יעלה ו

 

 :דברים בשם אומרם

 וריאנט הדרום אפריקאיוה .1

  מצורפת מצגת.  וריאנטים.ותמונת מצב כללית על הה הוצג –שמואל אוחיון מר  .1.1

 128 פיזור בארץ מצפון עד דרום. יש איזורים עם . מגעים מאומתים 214וריאנט + ומאומתים עם ה

 שכיחות גבוהה יותר. 

 זניה, , דרום אפריקה, טנאיחוד האמיריות )הרוב( –ריאנט מגיע מכמה מדינות עיקריות והו

החוזרים ממדינות אלו. רוב כל נעשה דיגום אקטיבי של . )בסדר יורד( ורקיה, טג'יקיסטאן, צרפתט

 "ג. נתבדרך הנכנסים הגיעו 

  שבוע אחרי לפחות נדבקו  10שבועיים אחרי מנה ראשונה, לפחות נדבקו  29 –נדבקו אחרי חיסון

 .שבועיים אחרי מנה שניהלפחות נדבקו  2מנה שניה, 

  זוהו  19ריאנט הבריטי ורוצפו. ולא הו 711טופלו. דגימות  3,000נבדקו חיוביים  30,000מתוך

  וריאנט הדרא"פ. וכ

  ריכוז באזור המשולש,  –פירוט כלל המרוצפים למוטציה הדרא"פ . ייצוג יתר לחברה הערביתקיים

נעשה ריכוז מאמץ בטייבה לאחר שהתברר שתופסים  ן.אאזור עראבה סחנין ירכא ובית ג'ריכוז ב

הדבקות רב החלק לא מבוטל. על פי ניתוח שרשראות ההדבקה בטייבה יש קישוריות רבה בקהילה. 

מתושבי טייבה המאומתים  20%בתוך המשפחה, מפגשים חברתיים ומפגשים אקראיים. מעל 

 ריאנט.והם נושאי הוהחדשים 

  ליום. דהיינו יש בישראל  100-80ואולי אף  40-30 -יש כליום תים מאומ 000,5ניתן להעריך שמתוך

ריאנט יצא משליטה וידע הולהערכת מרכז המידע וה של הווריאנט הדרא"פ. כמה מאות נשאים

 ב אפידמיולוגית כיצד להתמודד והאם ניתן בשלב זה. ושוצריך לח

 נדיקציות כדי ליצור אירכז מאמץ במקומות מסויימים שבהם רואים יותר למומלץ  ,בעת הזו

 שיעורי החיסונים. במטרה להגביר  ,תחושת חירום

  וריאנט דרום אפריקאי ונשאי  5. מצאנו הללו נדגמוהאנשים  –לגבי אלה שאומתו לאחר חיסון

 דרום אפריקאי.נמצא הווריאנט הלא  ,בקהילהדגמו נאלו שבקרב מאושפזים. קרב כולם היו ב

הוצגה סקירה של פעילות המעבדה המרכזית  –המעבדה המרכזית לנגיפים  ,מיכל מנדלבויםד"ר  .1.2

 בניטור הוריאנט הדרא"פ ויתר הזנים. מצורפת המצגת.

  בדיקת נויטרליזציה לזנים השונים.  נעשתה 
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  עורכים מאמץ לאתר  מחולים במחלקות קורונה, משבים מחו"ל והמגעים שלהם.דגימות התקבלו

 הדגימות של הזנים השונים. את 

  סרום של מחלימים מהזן המקורי מנטרל פחות את הזן הדרום  –המחלימים בקרב הזנים השונים

 אפריקאי. 

  בממוצע של הטיטרים אז החיסון מכיר הכי טוב את הזן הישראלי, אחריו הבריטי ואחריו את

 הדרא"פ. אנחנו עוד לא יודעים מה זה אומר. 

 לכל . הנוגדנים המכירים את הוירוס יקשרו אליו ולא ידביקו את התאים. בפלטת הנויטרליזציה

נראה כי הזן הדרא"פ פחות מושפע מהחיסון מאשר הזן אדם יש תגובה אחרת לזנים אחרים. 

 המקורי והזן הבריטי.

 במידה ויקבלו חיסון . בהמשך מתכננים לדגום סרום של מחלימים אצלם זוהתה ירידה בנוגדנים

 אנחנו נרצה לראות האם הם יגיבו יותר טוב גם נגד הזנים האחרים. בוסטר, 

  בוהה. רמת נוגדנים אחרת ואנחנו לא יודעים מה הסיכון להדבקות וריאביליות ג –נקודות לדיון

 בזן אחר. לא ידוע מה המשמעות של כייל אחר. בעוד שבוע יהיו לנו נתונים לגבי מחלימים. 

כנגד הזן הישראלי מתכנן ניסוי כדי לדעת יותר על לוסטיג בעבודה  יניבד"ר  –אלה מנדלסון פרופ'  .1.3

הוא מכיר את המערכת של תאי . הוא הציג פרוטוקול למדידת הנוגדנים בקיט של אבוט. מגןכייל 

 .. זה בבניה. המספרים בשלב זה הם מאוד קטניםTכרון מסוג יז

  –ד"ר טל ברוש  .1.4

  לא הצליחו לעצור את ההתפשטות  "הציד"לא ברור מה אנו למדים מזה ומה רוצים ללמוד. מאמצי

חברה צפופה עם שיעורי חיסון  ,יש כמות משמעותית בחברה הערביתבקהילה בצורה יעילה. 

. לא ראיתי הרבה מקרים של הנגיף במחוסנים. אין founder effect -וזה מתאים ל - נמוכים

מסודרת שבאה לענות על השאלה האם הנגיף מכשיל את החיסון. זה הדבר היחיד  שיטתיות

 החשוב. 

  אנגליה. לא ברור בדרא"פ ושבוצעו בבהתאמה לעבודות הקודמות הם העבודה הסרולוגית ממצאי

האם יש לזה משמעות קלינית או אפידמיולוגית. זה שיש פחות ניטרול זה לא בהכרח אומר שלא 

יש הדבקה אבל אין מחלה משמעותית לא בטוח עד כמה זה חשוב. זה לא בהכרח מונע הדבקה.  אם 

, מאחר שחשיפה לנגיפים דבר רע אלא אם נראה כשלון חיסוני שיביא למחלה קשה בקרב הנדבקים

 . מוטנטים שלא תגרום למחלה קשה תעשיר את התגובה החיסונית של מחוסנים ומחלימים

 וסטר מקפיצים בסדרי גודל את רמת הנוגדנים שלהם. לא אנחנו יודעים שהמחלימים שמקבלים ב

בטוח שניתן יהיה להסיק מזה שצריך לחסן את המחלימים. כי אותו מחלים שיפגוש את הוריאנט 

 יעשה בעצמו בוסט גדול.

  זה נותן תחושה  –לא אוהב את הנימה הצבאית של צייד של המוטנטים והמבצעים הצבאיים

וזה לא  והתגובה אליהם צריכה להיות באמצעות לחימה, שהמוטנטים הם איום קיומי על המדינה

 . המצב
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  –פרופ' אורן צמחוני  .1.5

 פ נחות מול הבריטי בקצב ההתפשטות זו בשורה טובה. החיסון בינתיים יעיל נגד "אם הזן הדרא

 . קצב העליהצריך מתודולגיה על . הזן הבריטי אז זה נתון חיובי

 ימים לאין מקום למחשבה על חפש והשמד או חפש והגבל. התכונה החשובה ביותר זה האם במח

 או מחוסנים קורה משהו אחר. 

  בתי החולים מעבירים באופן יזום דגימות למעבדה המרכזית לריצופים. חשוב שיהיה פידבק לבתי

שנשלחו למעבדה על ידי בתי להבין מה קרה לזנים החולים ולרופאים המטפלים במה מדובר. 

 החולים ולהבין טוב יותר לגבי החולים שלנו ובכלל. 

  –יאן מיסקין ר ד" .1.6

 דיגום לריצוף או יהיו מותאמים גם לביצוע בשטח משתמשות מטושים שהקופות ההגיע הזמן ש

תהיה את האפשרות כפול. זה יתרום משמעותית ויקל על התהליך. זה יהפוך לרוטינה. אם 

 לרצף כל מי שהחלים ונדבק בשנית או חוסן ונדבק נוכל ללמוד מזה הרבה. פוטנציאלית 

  –פרופ' גליה רהב  .1.7

  כי זה מזיק. חושבת שחייבים לדעת ם האלה כל הזמן סודיים ישהעניינ. חבל ד"ר ברושמסכימה עם

לצורך  הנתונים האלהמטפלים בחולים וחשוב שנדע את אלה שבמיוחד הרופאים בשטח. אנחנו 

 הקשר עם השטח במיוחד הרופאים הוא חובה. . קבלת החלטות קליניות וטיפוליות

  האם היו נשים בהיריון ?בכמה היו מחלה קשהמהנתונים שהוצגו לא הבנתי? 

  כל כך התפשטהנגיף האם נכון לעשות את כל הבדיקות בנמל התעופה ומלוניות אם. 

  –פרופ' אביגדור שפרמן  .1.8

  ריאנטים. הקריטריון של ירידה בניטרול וין הויבמה שנאמר עד כה. יש התרגשות יתר מענתומך

ולכן אני צופה  Tמותאמים לפעילות תאי סים ברצפים והוא אספקט אחד. חושב שאנחנו מכ

שאנחנו במצב טוב מאוד לאור התוצאות שיש. חושב שיש מאמץ יתר בכל העניין של הריצוף של 

 הזן.

 זה בעבר. החיסון את יש היסטריה, לא בטוח שזה מוצדק וכבר אמרנו למדינה יסה לגבי הריצוף בכנ

מול היכולת המוגבלת למנוע כניסה  ככל הנראה יעיל וצריך למצוא דרך לאזן את החשיבות לדעת

 .בארץ והתפשטות

ריאנט ושל הוקצב ההתפשטות האנגלים ועודכנו שעמיתנו היום עם דיברנו מעדכן ש –בעז לב  רד" .1.9

 .לא מאוד גבוהיציב והוא הדרא"פ 

  –מידן )מנהל מרכז מידע וידע( שובל  סא"ל  .1.10

 לפרוס רשת שתתאר לנו בצורה אקראית מה המידע והידע במטרה  התהליך הזה הובל במרכז

קבוצת הפלסבו של  Novavaxמקריאת החומרים של . ולא מחקרית תמונת מצב ככל שניתן

השפעה שונה בקרב אותי זה מלמד שיש  .של מאומתים המחלימים הראתה שיעורים דומים

 משפיע. כרגע זה אומר שיש סיכון למחלימים. אינו מחלימים. קשה לומר שבוסטר 
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 טות של הדרא"פ למשל פשבריטי יגבר על היכולת של הדרא"פ להתפשט. יש כר להתזן המעריך שה

 מוגנים מהזן הזה. יתכן ואינם במגזר הערבי. אני מוטרד בעיקר מהמחלימים ש

  יפגע. אם לא י. יש סיכון שהחיסון הגנתיותיש הרבה אי ידיעה. צריך לעשות פעולות  –לגבי נתב"ג

 נעשה כל פעולה יש סיכוי שזה ייכנס. 

  –פרופ' דנה וולף  .1.11

  מסכימה לגבי חיסוניות פחותה בפני וריאנטים חדשים בקרב המחלימים. מדיווחים בעולם עולה

לגבי חשיבות  -עמדתו של ד"ר ברוששונה מ פני הזן הדרא"פ.  רוצה להציג עמדהשהם לא מוגנים ב

במחוסנים, אבל דרא"פ ווריאנט ההנכון שאין כעת עדות לתחלואה קשה מ. ריאנטים העמידיםוהו

נה גואז הה עלול לרדתהטיטר אבל  ,יש טיטר גבוה של נוגדניםבסמוך לחיסון עכשיו ש צריך לזכור

מעבר להסתמנות הקלינית, המשך הפרשה אסימפטומטית והסתובבות נרחבת של  -בנוסף. תפחת

לנוגדנים  יםעמידוריאנטים ח ולפת ים להביאעלולנגיף באוכלוסיה תחת לחץ סלקטיבי של נוגדנים  

לנטר סטיות ורוביותר וצריך לפתח שיטות יעילות  -בעניין זה. הנגיף ב מאוד לנטר אותווחשולכן 

  אותו. 

   -פ' אלי סומך פרו .1.12

  .עבודת הריצוף מאוד חשובה. היא רודפת אחרי מה שקורה ומצלמת תומך בדבריה של פרופ' וולף

אחד הפתרונות זה לעשות מועילות איזורית  .לא מקדימה את מה שקורהלצערנו עדיין מצב אבל 

תמידית. מועילות ברמה הארצית חשובה אבל לא טובה לגלות מגמות. מועילות ברמה אזורית 

תעזור לנו מאוד להבין טוב יותר ונוכל לעזור לאותו איזור. ניתן למשל כבר כיום להבין את 

 המועילות באזור טייבה. 

נראה שיש השפעה של הדרא"פ על י להציג את הנתונים אבל עדיין מוקדם כד – פרופ' רון מילוא .1.13

בין תחלואה גבוהה יחסית בקרב אלו  המועילות. התוצאות הראשוניות מראות שיש קשר ישיר

 שנדבקו בזן הדרא"פ לעומת זנים אחרים. 

  –פרופ' רון דגן  .1.14

 אנחנו בודקים כרגע מועילות של חיסון בשיא  וירולוגית. בהסתכלות וולף' פרופ של בדבריה תומך

 תרד.  באוכלוסיההרמה של החסינות. ייתכן מאוד שבעוד תקופה המועילות תרד כי רמת הנוגדנים 

 שכבר רגית פיות לנוגדנים המנטרלים מהחיסון הקיים,פה דינמיקה. אם יש פה זן שונה מעט  יש 

יש  במדינה. נציה יהיה אפילו פחות רגיש .חדש שבפוט רקומביננט עשויים לראות התפתחות אנחנו

  , ולכן הסכנה מוחשית.וגריםלמשל ילדים, מב –הרבה שלא מחוסנים 

 חיסוניות -חושב שאחת הדרכים היא לקחת את המקום ששם הוא "מסתובב" וכן לעשות היפר

 סביב המקרים וברגע שיש פחות עשויה להיות פחות התפשטות. 

  קטית ליצור תוכנית פעולה אאבל צריך מעשיות ויש אפשרות פרבסה"כ חושב שלא צריך פניקה

 מהסיבות הנכונות. 
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  –פרופ' אלה מנדלסון  .1.15

  מסכימה עם פרופ' רון דגן לגבי ההקבלה לחיסוני הפוליו. כאשר נותנים יותר מנות מפתחים זיכרון

ת והוא עובר חיסוני לטווח יותר ארוך. מדובר כעת בנגיף חדש שאינו מוכר למערכת החיסון האנושי

התאמות בעזרת מוטציות. אנחנו רואים שהתגובה החיסונית של כל האוכלוסיה לווירוס היא 

 תגובה ראשונית שצריך לחזק אותה בעזרת מתן מנות דחף.

 תסייע . חושבת שמנת חיסון למחלימים עם הווריאנט הבריטי מטריד מאוד התחלואה בילדים

 מאוד להגדלת החיסוניות. 

  הבריטי מתפתחות מוטציות נוספות שחלקן נמצאות בזן הדרא"פ. זו המוטציה אזכיר שלזן

ת הללו אנחנו עלולים שגורמת לעמידות כנגד החיסון. כאשר יש קומבינציה של הנגיף עם המוטציו

 מוגנים מפני החיסוניות מהמחלה. ריאנטים שיתפשטו מהר ויהיו ולקבל סופר 

  מי שמבקש את המידע באופן יזום אבל אנחנו לא שולחים כיום  –פרופ' צמחוני לגבי בקשתו של

נוהל מסודר שכל בית חולים שבוע הבא יישלח מקימים מערך מסודר. במקביל . את המידע מקבל

ימלא טופס ישלחו דגימות ובית החולים יקבל את המידע בחזרה. זה יהיה מידע שיועבר במעגל 

 סגור. 

 נט איורועם הכל היולדות היו  זן הדרא"פ. כמעטלדות אף מקרה של העד היום לא ראינו ביו

 הבריטי. 

  וי של וריאנטים מיוצרים גם קיטים מסחריים. הזיהלצורך 

 לגבי מבחנות מותאמות לריצוף: כל  1.7קין בסעיף וסיפה התייחסות לדבריו של ד"ר יאן מיסמ

ידוד נגיף בתרבית, מבחנות הדיגום היום מותאמות לריצוף. אין בעיה.  מאידך רובן אינו מתאים לב

אולם אין צורך לבצע הרבה בידודים, מספיק נציג אחד או אחדים מכל וריאנט לצורך ניסויי 

 עמידות לנוגדנים.

  –פרופ' דני כהן  .1.16

  יותר  בצורה ממוקדת באזורים שההופעה של המוטנט הדרא"פכדאי לנסות להעריך את המועילות

 והגנה טובה יותר לאורך זמן.  ותריאקטיבי-קרוסידוע שכמה שחיסון יותר פוטנטי הוא יתן גדולה. 

 של  העובדה שדוחים את המנה השניה עלולה להיות בעייתית מבחינת העמידות ,לגבי האנגלים

 ריאנטים. והו

  –מנפרד גרין  'פרופ .1.17

  .מסכים עם פרופ' רון דגן. חייבים להתכונן לעוד מנה של חיסון 

 זה הולך לסבך אותנו כל הזמן. אנחנו מדברים כל הזמן מה עם הפלסטינאים וחשוב שנבין ש אנחנו

 .ביקשנו מזמן לא להזניח את זה. חייבים לתאם את מבצע החיסון גם באזורים אלה

  –יורם חמו  תא"ל )במיל(  .1.18

  .ברתי כלכלי המגיפה היא לא עניין רפואי בלבד. הוא חאנו מפספסים בדיון הזה נושא מאד חשוב

מדינת ישראל היא שההקשר וקשורה בהקשר לשאלה האם לחסן מחלימים מורכב. התשובה 
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. עם אתגר כלכלי מורכב, אמון ציבורי נמוך ועודחיסון נרחב,  מבצע מגל שלישי, אחרי יוצאת כעת

בהיבט  מהם מחירי הסיכון ברמה הלאומית ולא רק אנו לא שומעים על כך התייחסות האומרת

 פואי.הר

  לכן סוגיית חיסון המחלימים ואיסוף המידע היא בעלת השלכות נוספות שאינן בהכרח קשורות

  להיבטים הרפואיים או אפידמיולוגיים. 

חשוב אם הזן הדרא"פ לא מרגיש חוסר מידע כקלינאי מצד המעבדה המרכזית.  –פרופ' שלמה מעין  .1.19

יך להיזהר מפרשנות לא נכונה כי הווריאנט ישנה את יעילות החיסון. לא צריך להתמקד בטייבה, צר

 נמצא בכל מקום ולא רק במשולש, כפי שראינו בהצגה.

 

 חיסון מחלימים .2

 3-6 המעוניינים בכך בחלוףחיסון מחלימים יש לאפשר במפגש הקודם סוכם ש –ד"ר בעז לב  .2.1

 . מהחלמתם חודשים

 גישות: 3מצורפת מצגת. הוצגו  – (ד"ר אמיליה אניסבריאות הציבור ) .2.2

  מניעת מתן חיסון מחלימים–  

o  עדויות  לוסיות, חשיבות לחסן עלילים, העדרמוגבלות, חשיבות לקדימות אוכ –בעד

 .להדבקה חוזרת

o  מי שמוגדר מחלים אולי זה שגוי, דעיכה של חסינות עם הזמן, אפשרות של חסינות  –נגד

כת ורעמוקה א בה שהיא לא פיתחו חסינותטובה יותר או משלימה, אנשים שמכל סי

 טווח. 

  לא להמליץ(אבל למחלים )חיסון  לאפשר –חלופה שניה 

o  אין לצפות שתתפתח חסינות בעקבות מחלה טבעית, החיסון יהיה חיסון שגרה  –בעד

דבקו, רוב האוכלוסיה בסיכון כבר חוסנה וכולם נשכולם יכולים לקבל ולא רק אלה שלא 

 .דםר על האוטונומיה של האמקיבלו הזדמנות, שו

o  מטיל אחריות על המטופל ולא לכולם הידע והכלים לקבל החלטה מושכלת. –נגד  

  המלצה לחסן מחלימים – 3גישה  

o  ריאנטים, אין הגנה ושגרה לכל האוכלוסיה, ייתכן והחלמה לא מגינה מפני הו –בעד

 .ארוכת טווח

o  גנה, שימוש במלאי מוגבל בעוד שהתועלת פחותה יחסית לאלו שאין להם כלל ה –נגד

  ?.תופעות לוואי

  מנה אחת או יותר.  םהאלהכריע  יש ולא להשאיר פתוח. לקבוע זמן מדויקיש  –עיתוי 

  בריאות הציבורהמלצת שירותי: 

o  .בשלב הזה ההגדרה צריכה להיות לאפשר למחלים להתחסן. לא לתת המלצה גורפת 

o כמחליםחודשים לפחות מהמועד שהאדם הוגדר  3נתן יחושבים שהחיסון צריך לה 
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o  סן רק אחרי ויוגדר מחמנות תקפות ו 2אדם יוגדר מחלים עד שיקבל  –מנות  2אם זה

  .מנות 2שיקבל 

 כאשר ההנחייה היתה לא לחסן  מחלימים 43,000 עד היום חוסנו ,לפי בדיקת בריאות הציבור

 .מחלימים

 .תומך בהצעת בריאות הציבור –ד"ר טל ברוש  .2.3

 תומך בהצעת בריאות הציבור.  –פרופ' רון דגן  .2.4

  –פרופ גליה רהב  .2.5

 חוסנו בכלל.  שלא לאלה עדיפותעם  בארץ יש חיסונים כמהלקחת בחשבון  חשוב 

  של רופאים מטפלים כי הם לא יודעים לקבל את  יר לשיקול דעתהמלצה ולא להשאלתת צריך

 . ההחלטה

 חייבים לעשות סינכרוניזציה של הזמנים. 

 . של בריאות הציבור מקובלת ההמלצה –שפרמן אביגדור פרופ'  .2.6

  –ארנון שחר ד"ר  .2.7

 יהיה בלבול אם לא תהיה הגדרה ברורה . הציבור מבין המלצה גורפת. אלא להמליץ לא לאפשר

 גדול שהרופאים בקצה לא ידעו להסביר אותו היטב.

  בינ"ל. שאר העולם מחסן בשתי מנות ושלא תהיה בעיה 

   –הוצג לצוות שאלון  .2.8

   ?למנוע חיסון 53%, להמליץ על חיסון 44%לאפשר חיסון  –מה עמדתך בנוגע לחיסון מחלימים ,

3%. 

  ?חודשים לאחר החלמה  6, 43%חודשים לאחר החלמה  3 –מה עמדתך לגבי מועד לחיסון מחלימים

 .17%, ללא הגבלת תזמון 1%, תשעה חודשים לאחר החלמה 39%

  מנה אחת ככלל, עם , 32%, שתי מנות 40%ת בלבד מנה אח –מה עמדתך לגבי מספר המנות

מנה אחת ככלל, עם אפשרות למנה שנייה לפי , 21% אפשרות למנה שנייה לפי המלצת רופא מטפל

 .7% החלטה אישית

מנה אחת יש להמליץ על חיסון מחלימים.  –המלצת הצט"מ והצוות המייעץ לחיסוני הקורונה   .2.9

 .חודשים 3אחרי 

 

 סרולוגיה בקרב מדוכאי חיסון  .3

אתמול הופץ מסמך ביצוע סרולוגיה לפי המלצת הצט"מ. מבקשים דעת הצוותים על  –ד"ר בעז לב  .3.1

 המסמך.

  –גליה רהב פרופ'  .3.2

  למחלימים. מצד שני מי שמגיע מחו"ל כן המסמך לא ברור. מצד אחד לא ממליץ על סרולוגיה

 עושים. יש פה דבר והיפוכו. 
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  הגיבו מאוד יפה. שבוע הבא יהיו לנו  2/3מחסנים ועושים בדיקות. למושתלי כליה  –בשיבא

 תוצאות ונשמח להציג

  –יאן מיסקין ד"ר  .3.3

 לדעתנו על מנת להוכיח החלמה ולהימנע מהחיסון רואים בקהילה בדיקות מסיביות של סרולוגיה .

אנשים להתחסן. רואים יש הרבה לחץ כי האוכלוסיה הזו לא רוצה זה פוגע במאמץ ההתחסנות. 

לשים חסם בפני לוגיה יצאו חיובים. חייבים ורם ויצאו שליליים ובסימספר פעמ PCRשקיבלו 

 שילכו להתחסן. תו הירוק. קביעת החלמה לצורך קבלת 

  בשביל מחקר אין תחליף לסרולוגיה. יחד עם זאת במטרה שהיום התגנבה ויש אפשרות להתחסן

 הסרולוגיה מהוה דרך להתחמק. 

 ברגע שהאימאמים הודיעו להם שלא יוכלו  מתחסנים בשיעורים יפיםת החלו ערביאוכלוסייה הה

 . גם בקרב החרדים יש אותה בעיה. להיכנס להתפלל במסגדים ברמדאן אם לא יהיו מחוסנים

  .מבקש לשנות את ההנחיות ולהוריד את ההכרה של סרולוגיה חיובית כמקנה תו ירוק 

  –ד"ר דודי דביר  .3.4

 לנו יות מסיביות. נגמרו ד"ר מיסקין. מקבל קריאות מרופאים על בדיקות סרולוגם עם סכימ

 ביום אחד. ההנחיות יוצרות בלבול.  2000עו בוצ !הקיטים

  המטופלים יכולים ללכת למרפאות ויש היתר לצאת מבידוד.  –הסרולוגיה לחוזרים מחו"ל 

 הנתונים של לקליטה נערך לא הבריאות משרדש גם מה, הזה החוזר את שוב לשקול מבקש 

 .בסרולוגיה החיוביים עבור להחלמה

  –ד"ר טל ברוש  .3.5

  מיסקין.  רחושב הפוך מד"מבין את העומס אך 

  איננו זה לא מבוסס על כלום. במחקרים זה חשוב אבל שאמרנו כבר  -סרולוגיה למדוכאי חיסון

אצל מדוכא חיסונית ואין לזה משמעות קלינית  מיודעים את המשמעות של סרולוגיה שלילית

 ידועה כיום. 

  ,אי לכך בדיקה סרולוגית לצורך קביעת אדם שיש לו סרולוגיה חיובית זה מבחינתי מחלים. מאידך

 החלמה במי שלא תועד כחולה זו בדיקה ולידית.

 .לא נוכל לאסור על ביצוע בדיקות סרולוגיות 

  –ד"ר ארנון שחר  .3.6

  לבצע בדיקה סרולוגית נוספים. מוצפים בדרישותאין לנו קיטים . 

 וזה יוצר עומס נוסף כי  משרד הבריאות לא עמד בתעודת מחלים למי שמקבל סרולוגיה חיובית

 כולם פונים אלינו כדי לבדוק מדוע לא קיבלו את תעודת המתחסן אם הסרולוגיה שלהם חיובית.

  .אלה מספרים לא סבירים. לא נעמוד בזה.צריך לעשות מחשבה הגיונית ולהגיד לאנשים להתחסן 

 .העיקר הוא החיסון
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  –פרופ' מיטש שוואבר  .3.7

 מאפשרים לצאת מהבידוד כדי לבצע סרולוגיה לצורך הוכחה שהם לחוזרים מחו"ל גם לא הגיוני ש

 מחלימים. 

  בדק זה בדרייב איןירוצים להגיד שהבידוד הוא קדוש ואסור לצאת ממנו. כשהולכים להאנחנו 

 חושבים על אפשרות לעשות את הבדיקה בנתב"ג.  כשהצוות ממוגן כולו. 

 יעודד  זהזה נתפס לא טוב ו סרולוגית בדקילמבודד לצאת לה יםאפשרמאנחנו, מדינת ישראל  אם

וחושפים  להבדקכדי  נסיםנכ שמבודדיםשל המרפאות בעיה בסניפים  יוצרגם  הזהפרות מבידוד. 

 .את כל מי ששם

. חייבים גם S1של חלבון  נמסר לי שהקיט היחיד שיהיה תקף הוא של אבוט –אורן צמחוני  'פפרו .3.8

 ושיוכל להבחין ביניהם. Nקיט שיכול לאתר את חלבון 

סרולוגיה ככלי להגדרת מחלים לצורך פטור מחיסון זה לא מספיק אמין.  –פרופ' דנה וולף  .3.9

הסף הכמותי המגן שיכול לשמש  הסרולוגיה מתקבלת בצורה כמותית אנחנו לא יודעים מה

 .להחלטה לגבי צורך בחיסון.

 לדיון ייעודי. לא סוגרים את נושא הסרולוגיה ונחזור אליו –בעז לב ר ד" .3.10

 

של  בקשת ועדת החוץ והבטחון -יידוע מחלים או מחוסן בדבר חשיפה למאומת על פי איכון שב"כ  .4

 הכנסת

  –עו"ד טליה אגמון  .4.1

  מקבל ממשרד הבריאות מסרון  -כידוע אדם שאותר שהיה במגע עם חולה מאומת, על ידי השב"כ

 שהוא צריך להכנס לבידוד עקב מגע זה. 

  ,כפי שנהגנו עד כה ביחס לכל מי  ,מי שהחלים או התחסן לא מקבל הודעת מגע עם מאומתכיום

ם ועוד זה היה קיים מתחילת ביחס למחלימים וחולי. , לפי ההנחיותלא צריכים להכנס לבידודש

 זה עובד כך מסוף ינואר.  -הפעילות עם השב"כ. לגבי מחלימים 

  וללוות  שנחשפומדוע לא ליידע את המחוסן או המחלים ועדת החוץ והבטחון העלתה שאלה

אך אולי כדאי לו לנהוג בזהירות על מנת שלא לחשוף  -נדרש להכנס לבידוד  איננובהודעה שהאדם 

 אחרים. נשאלנו מדוע לא להביא את המידע לידיעתו של הנחשף. 

 מקצועית . אין שום אמירה ולפניות מיותרות למשרד, לבירור ללחץ  לדעתי, זה מיותר ועלול לגרום

 אחרים. פחות מגע עם צריכים להיות ב של המשרד שמחוסנים שנחשפו לחולה

  ולכן יתכן שאח"כ יקבל  –לפעמים מדברים עם המגע  – אפידמיולוגית רגילהחקירה מבהירה, ש

 הודעה שהוא פטור מבידוד.  

  וביקשו את שלא מיידעים את הציבור לציבורשעושים עוול  ת החוץ והבטחון סברוחברי ועד ,

 .יןמהמשרד לדון בכך. אנו מבקשים את המלצת הצט"מ בעני
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  –ד"ר טל ברוש  .4.2

  שמחוסן צריך להיות למסר הציבורי הברור  מוחלט . זה בניגודמסרוןלא תומך לשלוח לאנשים

פטור מבידוד. יש אנשים שהם מחוסנים שעובדים בבית החולים שיש להם בן זוג חולה קורונה 

 בבית ואני לא מתנגד שיבואו לעבודה.

  ההדבקות במחוסנים מטרת הכלי של השב"כ ככלי אפידמיולוגי להפחית תחלואה וכרגע מספר

שהאיכונים מאתרים היא לא מספיק משמעותית והרעש  םאקראייהוא נמוך והמגעים היחסית 

 הציבורי הוא גבוה. 

  האדירה הבדיקות ממדיניותלאט  פרדילה צריךאנחנו מחסנים את האוכלוסייה ואני חושב ש .

והיא  במטרה פוגע הזה הדבר. מחוסנים יהיו שכולם לדאוג צריך. ידבקו חלקו ייחשפו אנשים

 חיסוניות גבוהה ככל הניתן.

  –יורם חמו  תא"ל )במיל( .4.3

 .ככלל, נכון לבדוק מגעים קרובים, בוודאי מגעים של חקירות אנושיות, גם אם אינם מבודדים 

  .אם ניתן היה, עדיף היה לשלוח מסרון למגעים שאותרו ע"י השב"כ ולהמליץ להם להבדק 

  .מכיוון שמשלוח מסרונים למגעי שב"כ מחוסנים יחריף בעיות קיימות ממליץ להמנע מכך 

  .נותר בפנינו האתגר כיצד ליצור את התודעה שגם מחוסנים נדרשים להמשך התנהגות זהירה  

 נגד לשלוח הודעה למחוסנים או מחלימים שנחשפו.  – רפרופ' ליטל קינן בוק .4.4

ומעמיס  נגד שליחת הודעות. אנשים לא מבינים מה זה אומר. זה מכניס ללחץ –בילנקו נטליה ד"ר  .4.5

על מוקד קול הבריאות כי הם ישר מתקשרים לשאול מדוע הם צריכים להיכנס לבידוד למרות 

 .לשמור על ההנחיות. זה לגמרי מיותר. צריך שהוא מחוסן או מחלים

מסכים עם ד"ר ברוש בנושא שליחת מסרונים למחוסנים, אבל רוצה לציין  –שוואבר מיטש פרופ'  .4.6

 שבן בית מאומת או מבודד צריך להתבודד ולא לשהות באותו מרחב של בן בית מחוסן/מחלים.

  – גדעון צוריאליעו"ד  .4.7

 הציבור ויש להביא את המידע אלו מנע מגישה פטרנליסטית כלפי יהנימוקים של הוועדה היו לה

  על מנת שיחליט וגם דובר על חשש מחשיפה של המדינה במקרה שמחוסן או מחלים ידביקו.

  אני סבור שאין מקום לשלוח הודעות למחוסנים ומחלימים, זה יגביר את הלחץ בקרב הציבור

 ויבלבל. 

  לעמוד מאחורי זה ונמשיך אם אנחנו סבורים על בסיס הידע הקיים שיש מוגנות טובה אז צריך

 לעקוב וככל שהידע הזה ישתנה נבחן את ההמלצות שלנו בהתאם. 

 נראה שקיימת תמימות דעים בעניין ולגבי הצעתו של מר חמו נצטרך לדון בעתיד שוב.  –ד"ר בעז לב  .4.8

 

 שרשרת החיול בבחיסון קורונה חיסון מתגייסים  .5

  –סא"ל יוסי בן מיכאל  .5.1

  חיסוני שגרה 2כיום בשרשרת החיול מקבלים –Tdap  .ומנינגוקוקים 



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  

 
 

  יצור הקדמה בחיסון לקל עלינו ועשוי להזה  .לתת חיסון קורונה בשרשרת החיולאנחנו שוקלים

  למנוע את החיסון בשרשרת החיול?לדעתכם סיבה קיימת האם מבקש לדעת  של החיילים.

  –ד"ר טל ברוש  .5.2

  רפואה. המ אלא לחיל "לצט שהן לא סוגיות ולוגיסטיות מורכבותיש פה סוגיות טכניות 

  צברנו הרבה מידע על  –מבחינת בטיחות את שלשת החיסונים יחד בהשאלה היא אם ניתן לתת

הבטיחות ולא רואה בעיה. תצטרכו לעשות מעקב. האם תהיה ירידה בחיסוניות אם יינתן 

 בצמידות. 

  –ד"ר יאן מיסקין  .5.3

 אם  ילה להתחסן. זה יפתור הרבה חששות.המראש כרטיס שמפנה אותו לק מציע לתת למתגייס

 יחוסן לפני הגיוס יביא את הטופס הממולא. אם לא התחסן יקבל במסגרת שרשרת החיול.

  לתת לו את זה מראש.  מדוע לאלא רואה 

דבר על ההשפעה  עים ודאנחנו לא י יחד. ל החיסוניםלתת את כמתנגד להצעה  –רשפוןשמואל פרופ'  .5.4

חושב שזה בעיה ההדדית של  החיסונים השונים על הבטיחות ועל המועילות של כל אחד מהם. 

ן ) אמנם שממליצה על כך. אין סיבה ליטול סיכובעולם הנחיה להיות חלוצים בעניין הזה. לא מכיר 

 .אפשר לחסן לפני הגיוס, כאשר אולי הוא תיאורטי בלבד(

חושבת ששרשרת החיול היא מקום בעייתי, חיסון  בשרשרת החיול עלולה  –טליה אגמון עו"ד  .5.5

להיתפס כפגיעה בהסכמה של המתגייס. בפרט אם כפי שנאמר אין די מידע על בטיחות של מתן 

מספר חיסונים יחד עם הקורונה  ואולי יצור תגובות /תופעות לוואי לא טובות. זה רעיון רע ואני 

  מתנגדת לו.

בתקופת הטירונות החיילים ביחד ינתן בשרשרת החיול. יגם לא תומכת שזה  –דמן רונה פריד"ר אה .5.6

להתגייס כשהם כבר שיגיעו לעשות מאמץ חשוב וחשוב שיהיו עד אז מוגנים מהנגיף באופן המיטבי. 

 .מחוסנים

לא נעשה ומחוסנים. זה חדש לצבא ושיגיעו לפני אין שום סיבה לא לחסן אותם  –נטליה בילנקו ד"ר  .5.7

 .. לא נכון לעשות זאתבמקומות אחרים בעולם ביחד

לבדוק את זה ולראות מה זה עושה. לרוב אפשר לתת לדעתי עקרונית אפשר  –פרופ' מנפרד גרין  .5.8

 ביחד אבל צריך להתרחק מזה כדי שלא יתנגדו. 

כאשר לא קיים מידע שמבסס  ך לתת את החיסון בשרשרת החיולגם לא תומ –עו"ד גדעון צוריאלי  .5.9

 .עו"ד טליה אגמוןההחלטה מבחינה מקצועית וגם מהטעמים שציינה את 

   –ד"ר בעז לב  .5.10

 מנע ממתן החיסון בשרשרת החיול ולתת אותו בנפרד מחיסונים יההמלצה היא ברורה לה

  אחרים.

 .יתר הנושאים שהיו ברשימת הנושאים לדיון יידונו בימים הקרובים בישיבת המשך 

  אנו מוחים על כך שבעודנו דנים( הודלפו שוב דברים מתוך הישיבה ואל העיתונותYNET.) 



ל א ר ש י ת  נ י ד  מ
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לדעתי חשוב לציין שבמצב האפידמיולוגי " –בהערותיו הוסיף ד"ר אריק האס את הדברים הבאים  .5.11

הנוכחי, קבלת החיסון נגד נגיף קורונה החדש הרבה יותר דחוף מקבלת חיסונים אחרים. לכן מומלץ 

קבלת החיסון ניתן לתת חיסון מצומד נגד מנינגוקוק  ימים אחרי 7לתת מנה ראשונה של חיסון. 

 ".ימים לאחר המנה הראשונה 21וטטנוס, ומנה שנייה של חיסון נגד קורונה 

 

  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: 

 


