
 
 קורונההצוות לטיפול במגיפות וועדת החיסונים נגד 

 
 "ז אייר תשפ"אי

 2021אפריל  29
 לכבוד,

 פרופ' חזי לוי
 מנכ"ל משרד הבריאות

 שלום רב,

 20214.81. –חיסונים נגד קורונה ועדת הצט"מ +  – 91ה ישיבהנדון: 

 המלצות הצוותים:

של פייזר  בטיחות ויעילותיתקיים לאחר שניתן יהיה להציג את נתוני  12-15דיון בעניין חיסון ילדים בני  .1

 . בנושא בטיחות מטופלים בעיקר בנושא פריקרדיטיס ומיוקרדיטיסונתונים נוספים בקבוצה זו 

  – חיסון מחלימים .2

טובה ונשמרת מנתוני מחקרים שהתפרסמו והוצגו בדיוני הצט"מ עולה כי מידת ההגנה של מחלימים  .2.1

יש . לאור זאת, רוב חברי הצט"מ סבורים כי ואיננו רואים גלי תחלואה חוזרת בקרב מחלימים עד כה

 . להמשיך לאפשר חיסון מחלימים אך לא להחשיב אותם בסיכון מיוחד לחלות בעת זו

 . לאחר ההחלמה אחתבמנת חיסון להתחסן  ,מחלימים המעוניינים בכךיש לאפשר ל .2.2

 לא קיים סיכון יתר)וגם בישראל( על פי הניסיון המצטבר במיליוני מחלימים מחוסנים ברחבי העולם  .2.3

 . אדם שהחליםלחיסון מתן ב

אין מקום להתנות הארכת התו הירוק בחיסון מחלימים. מיעוט החברים סבר נראה כי , לכך בהתאם .2.4

חיסון לאחר כי יש מקום להמליץ על חיסון המחלימים והתניה של הארכת התו הירוק במתן מנת 

 . ההחלמה

ולהחליט בהמשך על  2021על הארכתו עד תום שנת רוב החברים המליצו בנוגע להארכת התו הירוק  .2.5

 .פי הנתונים

שאינם מרוסיה ומן המזרח חיסונים ההוצגו נתוני מועילות נמוכים של  – התייחסות לחיסונים שונים בעולם .3

 . על ידי הרגולציה הישראלית )אגף הרוקחות והמכון לביקורת ותקנים(מוכרים 

 יש ליצור רשימה של חיסונים מוכרים.  .3.1

ם מוכרים בישראל כאל מי שאינחיסונים שאינם ביש להתייחס למי שחוסנו רוב החברים סברו כי  .3.2

 . מחוסנים

 PCR -הוצגה עמדת מיעוט לפיה מי שחוסן בחיסון שאינו מוכר, נמצא חיובי בסרולוגיה ושלילי ב .3.3

 מהווה סיכון נמוך להדביק וזאת לאור מידת החיסוניות הגבוהה בישראל. 
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התייחסות אליו המומלץ שלשהייה ממושכת וחוסן בחיסון שאינו מוכר אדם המגיע לעבוד בישראל  .3.4

 חיסון כמקובל בארץ. שתי מנות כמי שאינו מחוסן ולהכניסו לתהליך של תהיה 

עם אלו שצפויים לעבוד  במיוחד, לישראלהזר העובד הגיע  שמועיסוק שלבהתאם ליש לבחון התייחסות  .3.5

 עם קשישים וחולים מול אלה שמיועדים לחקלאות ובניה. 

 .בנוסף לבדיקה סרולוגית בכניסתם לארץ PCRיבצעו בחיסון מוכר תיירים מחוסנים מומלץ כי  .3.6

 

 :דברים בשם אומרם

פייזר,  –. טרם בשלה השעה בשל מיעוט נתונים 12-15בגילאי  תוכנן לדון בחיסון ילדים -ד"ר בעז לב  .1

 הרשויות הרגולטוריות לא אישרו או פרסמו וזה לא נכון לדון עם חוסר יכולת לקבל החלטות. 

  -והארכת תו ירוק למחלימים  מחלימיםחיסון  .2

. מצ"ב (פרופ' יאיר גולדברגהופרט ועמית הוצג מחקר שבוצע בטכניון בשילוב עם מכון גרטנר )ד"ר  .2.1

  המאמר והמצגת. להלן עיקרי ההצגה:

ימים  6יום מחיסון ראשון ועד  15מהחיסון הראשון,  1-14לא מחוסנים,  –( Cohortעוקבה ) .2.1.1

 ימים אחרי חיסון שני, מחלימים )מגל שני(. 7 -אחרי חיסון שני, מ

 גיל, מין, סיכון אישי, רמת החשיפה )למשל מקום מגורים(. –פרופיל סיכון  .2.1.2

ופיל סיכון מסוים הוצג המודל המתמטי שעל פיו חושב הסיכון לאדם בעוקבה מסוימת עם פר .2.1.3

 .לקבל תוצאה חיובית

, למחלה קשה 92-95% –, לאשפוז 94-97% –להדבקה  –יעילות ההגנה במחלימים  –תוצאות  .2.1.4

94-98%. 

ה למחקר של דומה לתוצאות המחקר של משרד הבריאות, של הכללית, דומ –השוואה לספרות  .2.1.5

  תוצאות די דומות.עם מכבי 

נים אינם הטיות בעיקר כאשר מחלימים ומחוס –סקרים  –מחקרים על מועילות חיסון  .2.1.6

 דיקות לכל באי המוסד גם מחלימים ומחוסנים.נבדקים. הפתרון הוא ב

, הגנה גבוהה של הדבקה על כלל האוכלוסיה יעילות גבוהה מאוד של החיסון –המחקר מסקנות  .2.1.7

 +(. 80על כלל האוכלוסיה )מעט פחות לגילאי קודמת 

  –מרכז המידע והידע  -יניות חיסון מחלימים סקר של מס' מדינות בנושא מד .2.2

יש שונות גדולה לא מוסברת  מבחינת . ברוב המדינות שנבדקו יש המלצה לחסן מחלימיםככלל,  .2.2.1

לחסן מחלימים  –יום, בצרפת  90ממליצים אחרי  CDCמשך הזמן המומלץ לחסן אחרי ההחלמה. 
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עובדי  –שבועות, בבריטניה  4-8במנת חיסון בודדת, בהודו ממליצים למחלימים לקבל חיסון 

ומטה  55בני  –ימים מאז קיבלו תוצאה חיובית, ספרד  28מערכת הבריאות מעודדים להתחסן 

 מנות. 2 - 55מנת חיסון בודדת מעל גיל 

  –ד"ר טל ברוש  .2.3

שהודגמו במחקרים שלא הסתכלו גבוהים מאלה אחוזי הגנה מודה על עבודה חשובה וטובה.  .2.3.1

על אוכלוסיה רטרוספקטיבית אלא פרוספקטיבית. בעבודות שבוצעו בצבא האמריקאי הסיכון 

להערכתי לא ראינו כאלה בארץ  יותר. רוב ההדבקות הן מאוד קלות. להדבקות היה גבוה הרבה

 יינו בודקים היינו מוצאים יותר. כיוון שאנחנו לא בודקים מחלימים או מחוסנים ואם ה

לא רואים מחלימים עם הדבקה חוזרת למעט סיפורים אנקדוטליים. אנחנו בעיניים הקליניות  .2.3.2

 . שחלומחלימים מאשר מחוסנים חולים רואים בקליניקה יותר 

ריאנטים העבודה כוללת הדבקות של הגל השלישי כלומר בזן הבריטי ואין בינתיים ולגבי הו .2.3.3

 ות החשיפה בזן הבריטי. קלקול בעקב

 אנחנו לא רואים מחלה משמעותית במחלימים.  .2.3.4

לא תומך חיסון מחלימים במנה אחת בלבד בשלב זה. ניתן לחסן מחלימים. היא ש עמדתי .2.3.5

 . בין אם התחסנו ובין אם לאו ת תו ירוק בחיסון ויש להאריך את התוקףיבהתני

 . ד"ר ברושמסכים עם  –פרופ' אורן צמחוני  .2.4

מהמחלימים זה עדיין לא מסביר שרואים מחלה  5או  4המחוסנים הם פי העובדה שגם  .2.4.1

טוב יותר ככל הנראה המחלימים מוגנים  ת במחלימים. זה לא מסביר את הפער.במחוסנים ופחו

 ממחוסנים. 

אינם נדרשים בשלב זה וכל השאר  (גיל מסוייםלקבוע קו חתך גילני )המלצה לחיסון מעל צריך  .2.4.2

 חסר משאבכח אדם יקר ומדובר בבזבוז זמן, את התו הירוק. להעניק להמשיך ממליץ  .להתחסן

 .להתעסק עם חיסון מחלימים

 מצגת חשובה וטובה.  –ד"ר יאן מיסקין  .2.5

יש מיעוט בדיקות ויש סיכון  חרדיות קבוצותפרופיל סיכון נקבע לפי מספר בדיקות. בקרב  .2.5.1

 גבוה. 

 ה.ולא סרולוגי PCRהם על פי  –המחלימים  .2.5.2

 האם מספיק שאנשים אלה לא היו מאוד חולים? האם רוצים למנוע הדבקות.  .2.5.3

 מנות חיסון למחלימים לצורך הסדרת יוצאים לחו"ל. 2ממליץ שוב על מתן  .2.5.4

  .חסןבחר שלא להתש למחלים תו הירוקתומך בהגבלת הלא  .2.5.5
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  –מרכז המידע והידע  -ש'  .2.6

 . יום לאחר החלמה במהלך הגל השלישי 90 בפעם השניהשחלו יש סיגנל של מאומתים  .2.6.1

. מחקר דני הראה ירידה של נויטרוליזציה של ההגנה והמשךהתו הירוק תוקף חשוב לקבוע  .2.6.2

בריטי. יש אוסף של מחקרים שמתייחסים הריאנט ווהבמעבדה. כל הבדיקה בוצעה אל מול 

ימים לאותם וחשיפה של אותם מחל להדבקות חוזרות אל מול וריאנטים נוספים שקיימים

 וריאנטים. 

הפורום חייב לקחת בחשבון גם את הווריאנטים השונים, גם אלו שנתקלים בהם בחו"ל.  .2.6.3

 המחלימים מרגישים מוגנים כיום.

  –פרופ' גליה רהב  .2.7

. ויותר חולי קורונה בהם טיפלה. 5000מכל ה  מים שחלושל מחלימיעוט מקרים בשיבא היה  .2.7.1

מדובר במצב נדיר. צריך לקבוע מה ההגדרה של מחלים שחלה עוד פעם. האם לא מדובר על הופעה 

 של מחלימים אלה. CT  -נתונים של ה או לבחון PCR -חוזרת של ה

לכל היותר בחיסון ככל שמתחסנים יש לחסן . לחלות נמצאים בסיכוןלא מחלימים להערכתי  .2.7.2

 אחד עד שנאסוף עוד מידע. 

  –ר ד"ר דרור דיק .2.8

. IgG. יש אנשים שמורידים רמות בהשרוןשהיו מאושפזים אחרי המחלימים  אנחנו עוקבים .2.8.1

. ירוסומעריכים שזה בעקבות חשיפה לוכעבור תקופה ואנחנו  IgG -העלו רמות חולים  7בקרב 

. לכן מתן חודשים יש להם תאי זיכרון 9וגילינו שגם לאחר   Memory B Cellsאנחנו בודקים את 

   המוגנות. תעלה את רמתייתכן ומנה נוספת 

   .למחלימים בשלב זהחיסון נוסף לתת ק סרולוגיה ולא ובדממליץ ל .2.8.2

  –מיכאל גדלביץ פרופ'  .2.9

בבדיקה  False Positiveשל הדבקה במחלימים. יכול להיות רבים קרים כירים מאנחנו לא מ .2.9.1

 ראשונה או שניה. 

מנות על ידי וריאנטים  2לא ברור לי שיש שוני בין מחלימים למחוסני  –וריאנטים ולגבי ה .2.9.2

 חדשים.  

 .חלימיםמקלינית שמצדיקה חיסון לא הוכחה אפידמיולוגית וגם  הלא הוצג .2.9.3

 . דחף ללא התניה בחיסוןבחצי שנה, ממליץ להאריך תו ירוק  .2.9.4

  –איתמר גרוטו  'פרופ .2.10
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. לא רואה סיבה להמליץ ובוודאי שלא לחייב למחלימים חיסון מתן ותשמצדיק ראיותלא רואה  .2.10.1

 חיסון מחלימים. 

 ממליץ להאריך את התו הירוק בחצי שנה נוספת.  .2.10.2

  –פרופ' מנפרד גרין  .2.11

 לתחלואה קשה. נמוך מאוד גם מהנתונים וגם מהמודל הסיכון  .2.11.1

 לופיטהברמת  או הפרטעל  הגנה ברמתלהבחין האם ההצעה לחסן מחלימים היא  חשוב .2.11.2

 את הדגש?  שיםל נכון איפההגישות לגיטימיות.  2. במגיפה

לזה.  מדעי בסיסילא ראיתי  - מנות 2 -ב שחלו אלה את לחסן]שהוצגו[ של המדינות  ההחלטה .2.11.3

 מדינות נגררו אחר מדינות אחרות  .כך נהגו שאחרים בגלל הייתהההחלטה 

 אחריות.  יחסרהן  אחרי חצי שנה boostהתבטאויות של מנהלי החברות שכבר מדברים על מתן  .2.11.4

 הייתה החלטה לתת לחולים קשים בלבד.  Tamifluבמקרה של  .2.11.5

  –פרופ' שמוליק רשפון  .2.12

מנות או  במנה  אחת   לעומת זאת יש  2 -אין בסיס מדעי שיבהיר  האם עדיף לחסן מחלימים ב .2.12.1

מספיק מידע על בטיחות חיסון מחלימים.  בקרב בכירים במשרד הבריאות קיימת דעה שחשוב 

מאוד לחסן מחלימים.  מציע לסכם באופן ברור וחד משמעי שאפשר לחסן במנה אחת בשלב זה , 

אך לא נכון לתת לכך עדיפות גבוהה כמו לחיסון מי שלא חלו. אין מקום לבטל תו ירוק למחלימים 

 שלא מתחסנים.

  –ד"ר טל ברוש  .2.13

יש מחלימים שנדבקו בגל השלישי. היו יותר בגלל שהייתה תחלואה גבוהה. בניתוח של מידת  .2.13.1

המוגנות יצא שהם מחוסנים לפחות כמו המחוסנים. למרות שיש ירידה בנוגדנים עם הזמן, רמתם 

 עולה עם חשיפה חוזרת. 

שאנחנו רואים שוב ושוב המלצות ממדינות מפותחות אחרות שאינן מבוססות, וזה לא אומר  .2.13.2

 צריכים לעשות כמוהן 

משרד הבריאות צריך לפעול מול הקהילה הבינ"ל וצריך לקיים דיון על תו ירוק בינ"ל. וכדאי  .2.13.3

לנסות לשכנע שהמחלימים יקבלו את אותו היחס. צריך לקבל החלטה לגבי מה שנכון מבחינה 

 מדעית ולא בגלל עניינים רגולטוריים בירוקרטיים.

חיסון עודף מזיק ולכן לא צריך לחסן בחיסון שני את  בדברים שנאמרו.תומך  –ד"ר ניר פארן  .2.14

 המחלימים.
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לא רואה סיבה לחסן אנשים שחלו.  –צריך לאזן  עם הנאמר עד כה. מסכימה – רד"ר יסמין מאו .2.15

. פגע אם הם אינם מתחסניםיאנשים שחלו לא צריכים לה סיכון כלשהו בכך.  אבל לא חושבת שיש

חושבת אישית  שלא תהיה לו בעיה בחו"ל.למשל ציה להתחסן למי שרוצה צריך לאפשר את האופ

 שהחיסון במחלימים מיותר.

להסתכל קדימה לדעתי צריך ומה לזו שקיבלו במחקר במגן אבות. תוצאה ד –עמי מזרחי  מר .2.16

חיסון המחלימים יכול לסייע במניעה של התפרצות נוספת של וריאנט שבקרב . כאשר מדברים על חיסון

כגון דרום אפריקה,  רואים חזרה של המחלה בכמה מקומות המחלימים וצמצום הכניסה שלהם לארץ.

 .מנאוס והודו

. תופעות לוואייש חיסון ללהוסיף שמסכימה עם מה שנאמר ומבקשת  –נטליה בילנקו  'פרופ .2.17

בחיסון  בכל מקרה, אין הוכחה שלכך שיש צורך .אולי לשקול לעשות סרולוגיה למחלימים לפני חיסון

 יה ובוודאי שלא חיסון שני.גנוסף לאחר שנה. לא צריך לחסן ללא סרולו

צריך יותר מידע על  לא צריך לעשות משהו מיוחד חוץ ממה שנעשה עד עכשיו. –פרופ' דני כהן  .2.18

 מהמחלימים. 20% -לדעתו כ –נגטיביים -הקבוצה של מחלימים שהם סרו

א תהיה הגנה קודם כל במחוסנים סביר שלאם יהיה וריאנט שידע להשתנות  –ד"ר מיכל שטיין  .2.19

 או להתנות תו ירוק. ניין להתחסן. בוודאי לא להמליץועולא במחלימים. צריך לאפשר למי שמ

  –פרופ' נחמן אש  .2.20

עניין  מטריד אותנו .ורך לשנות את המדיניותצאין ושלמעשה  מבין את האמירה הבסיסית .2.20.1

כאשר לא ברור עד כמה  של מחלימים להדבקות חוזרותבנוגע . יש אמירות ריאנטים מחו"לווה

  .. יש חשש גדול שידביקו מחלימיםמבוססות

החשש הוא מכניסה של וריאנט וזה  הוכחה כי יכול להיות שיגיע מאוחר?האם נכון לחכות ל .2.20.2

 חשש גדול. מזכיר שמחלימים לא נכנסים לבידוד בחזרתם מחו"ל. 

נותנים יותר מדי יחס ליצירת נוגדנים מנטרלים. יש פה יותר עניין של  –פרופ' אורן צמחוני  .2.21

זה איכות ולא הכמות. לא סביר מבחינה ביולוגית שאדם ירד בגלל וריאנט אחד לאחוזי הגנה נמוכים. 

 תרחיש לא סביר. החיסון לא יעלה את איכות הנוגדנים המנטרלים. 

  –פרופ' רון דגן  .2.22

נכונה. בהכרח הדיון הוא ברמת בריאות ציבור והנחיות. ההשוואה בין מחוסנים למחלימים לא  .2.22.1

 אקטוגניות(י, שאינו נעימות אך לא מסוכנות )נושא הנקרא ריש לחיסון תופעות לוואי לא מעטות

תיאורטית כמה  נןיש אקטוגניות(י)נושא הבטיחות הוא נפרד מנושא הר ברמה הבטיחותית

נדירות. כשמדברים על העשויות להיות קשות אך במידה וישנן בכלל הן תופעות לוואי מאוד 

מצד ואז המחלים יהיה בבעיה.  עם הזמן, וריאנטים צריך להבין שרמות הנוגדנים עשויה לרדת
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ם גם הווריאנטים יסתובבו פחות. אם לוקחי מחוסנים יותר שישנםככל שני, ברמת האוכלוסיה, 

 את הכל ביחד אז ניתן להרוויח בגדול מכך.

צריך להמשיך במומנטום הקיים. צריך להתייחס ליתרונות רמת ההגנה מהחיסון טובה.  .2.22.2

יש לנו יתרון יחסי לעולם תיאורטיים. יש היגיון בדבר הזה ויש הרבה לימוד מזה למגיפות הבאות. 

 כי אנחנו ראשונים ויש לנו יותר אפשרות מעקב.

 אחת למחלימים. הסכנות פחותות יחסית לתועלת. תומך במנה  .2.22.3

  –פרופ' יאיר גולדברג  .2.23

על מי שהחלים בגל השני ולא בגל הראשון. המעקב שיש הוא על כמה היא תקופת המחקר  .2.23.1

 חודשים בלבד. אנחנו רואים שבטווח הזמן של מספר חודשים ההגנה היא מצויינת. 

ם מדביקים את זה אנחנו לא האם אנשי. נבדקיםאנחנו יודעים שיש הטיה של כמה אנשים  .2.23.2

 יודעים.

חיסון מחלימים. על רוב האנשים חושבים שאין מקום להמליץ ניתן לסכם כי  –ד"ר בעז לב  .2.24

 ואין להתנות הארכת התו הירוק בחיסון.  ניתן לאפשר חיסון מחלימים

כן מציע לא חושב שיש לנו מספיק עדויות לשנות את מה שהמלצנו עד כה. ל –פרופ' אלי סומך  .2.25

 ללא דחיפה או התניה לקבל חיסון.  ,שאר באותו מצבילהמתין לה

ביוני.  20 -הדחיפות נובעת מכך שמועד התו הירוק של מחלימים פג ב – פרייס-ד"ר שרון אלרעי .2.26

לא בטוחה שיש תשובה לכך. השאלה היא יותר שאלה של מה האם האנשים האלו באמת מוגנים. 

הקשורה בתו הירוק ובהשלכות הבינ"ל מנות. יש בעיה מנהלית  2 -הסיכון. לא חושבת שצריך לחסן ב

 .מסכימה שהדרך היא לא באמצעות חיסוןאני ו

חושב שבריאות הציבור צריכים להתעסק בבריאות של הציבור. העניין הזה לא  –ד"ר טל ברוש  .2.27

ויכול להיות שהם פחות מוגנים. אין לזה משמעות  2020מהותי. יש כמה מחלימים שהחלימו במרץ 

אפידמיולוגית מאוד גדולה. אנחנו מאפשרים להם להתחסן. אבל כמדיניות אין להצר את צעדיו של מי 

אין לזה משמעות גדולה בניהול המגיפה בארץ. גם מחוסן יכול להביא איתו . ולא התחסן שהחלים

 וריאנט. 

 שאין לשנות את מדיניות. סומךמסכים עם פרופ'  –פרופ' מיטש שוואבר  .2.28

 

 התייחסות לחיסונים שונים בעולם .3

נכנסים רבים . שאינם מאושרים בישראלבחיסונים להכיר שלא פרסמנו המלצה בזמנו  –ד"ר בעז לב  .3.1

מבקשים . המעידה על חיסוניות שמקורו בחיסון כזה או אחר מגיעים עם סרולוגיה חיוביתבנתב"ג 

 . התייחסות מקצועית של חברי הצט"מ לאדם שחוסן בחיסונים שאינם מאושרים בישראל
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  –מרכז המידע והידע  -ה'  .3.2

הגנה גבוהים. הגנתם חוזי אאין  התבטא שלחיסון הסיניראש המרכז הסיני לבקרת מחלות  .3.2.1

מגנים  mRNA -לוגיות שונות. הוא ציין שחיסוני הנו. הם בוחנים שימוש בטכמשפורסם נמוכה

 על בסיס נגיף מומתהחיסון הסיני טוב יותר. הן חושבים לשלב כדי להעצים את החיסוניות. 

המועילות הכללית  –מכון בברזיל . על פי פרסום של בפרט נגד הזן הברזילאי – Sinovacחיסון  .3.2.2

 .54%במניעת תחלואה של החיסון הסיני היא 

  –מחקר בצ'ילה של חיים אמיתים הראה תוצאות יותר טובות  .3.2.3

 67% –מנות  2שבועיים אחרי מניעת מחלה תסמינית  .3.2.3.1

 85% –מנות  2מניעת הזדקקות לאשפוז שבועיים אחרי  .3.2.3.2

 .89% –מנות  2מניעת צורך בטיפול נמרץ שבועיים אחרי  .3.2.3.3

 .80% –מנות  2מוות שבועיים אחרי  מניעת .3.2.3.4

 . 55% –מנות  2מניעת הדבקות אסימפטומטית אחרי  .3.2.3.5

חו ים או לא פיתאחוז שלא פיתחו נוגדנ מדובר על –איחוד האמירויות מחסנים בסינופארם  .3.2.4

  כמות מספקת ונשקלת מנה שלישית.

 .שנדבקו ולא חוסנו 26%לעומת  13.1%האחוז של מי שנדבק בנגיף וחוסן עמד על  –ן יבבחרי .3.2.5

נבחנה יכולת הניטרול של החיסונים הסיניים המסקנה הייתה שיכולת הניטרול ירודה מאוד  .3.2.6

  .וריאנט הדרא"פומול ה

יש ביקורת יש חוסר בנתונים. רוסיה לא מפרסמת נתונים.  – SputnikVלגבי החיסון הרוסי  .3.2.7

מבחן ניטרול  –אין מעקב ופרסומים גם במדינות אחרות שבהן הוא ניתן. מה כן רואים  .עולמית

ריאנט ופ. התוצאות הראו ירידה משמעותית ביכולת הניטרול מול הו"ריאנט הדראואחד מול הו

 .פ"הדרא

ים החיסונים הסינ. ים הגנה גבוהה משמעותית מהאחריםמציג mRNAחיסוני  –סיכום ל .3.2.8

ניטרול בעיקר הריאנטים תרד יכולת וההערכה היא שבומראים יעילות פחותה יחסית אליהם. 

 .מפני הדבקה אבל המועילות תשמר לגבי פיתוח מחלה קשה

 .טבלה מסכמת בכל הנוגע למדיניות המדינות בהן יש הקלות בכניסה למחוסניםראו  .3.2.9

לבצע האם ממליצים לא להכניס? להכניס לבידוד?  ?מה עמדתנו לגבי כל עולם החיסונים –ד"ר בעז לב  .3.3

 סרולוגית? הקיבד



 

8 

  

  –ד"ר טל ברוש  .3.4

 ממליץ להמשיך לעשות סרולוגיה לאנשים אלה כדי לוודא שבאמת חוסנו. למנוע רמאויות.  .3.4.1

הסבירות שיהיו וריאנטים שיגרמו להתפרצות מחודשת בישראל המחוסנת מאוד נמוכה.  .3.4.2

יא יכולתם האימונולוגית. אולי לא כל כך גרוע שיפגשו האוכלוסיה בישראל נמצאת כרגע בש

לדעתו לא איום כפי שנתפס בקרב  וריאנטים דבר שיכול להעשיר את הפורטפוליו האימונולוגי.

 הציבור.

מדינות יצטרכו להכיר בחיסונים אחרים. ישנם חיסונים מאושרים לשימוש שהם נחותים  .3.4.3

 מבחינת היעילות. 

כחיסון  WHOממליץ להכיר בחיסון שיש עליו מחקריים קליניים שעמד בקריטריונים של  .3.4.4

 מועיל. 

בדק סרולוגית יעובדים זרים שמגיעים בכמויות כאלה ואחרות עם תיעוד על חיסון צריכים לה .3.4.5

ואם הם חיוביים, הם מוגנים, אמנם בצורה פחותה. ברם, זה לא יפגע אפידמיולוגית במדינת 

 ישראל. 

ר שיש להחמיר עם עובדים זרים שמיועדים לעבודה עם קשישים וחולים. לגבי אלו אם סבו .3.4.6

חוסנו בחיסון לא מאושר ואולי פחות יעיל, להשלים חיסון מטעמנו על מנת לתת הגנה מיטבית 

 לעובד ולמטופל.

  –רשפון פרופ' שמוליק  .3.5

לא סביר שנכיר כמחוסנים אנשים שחוסנו  בחיסונים שאנחנו לא מכירים את יעילותם ולא  .3.5.1

 אושרו כמקובל.   

הסיכון הגדול  ביותר הוא כניסה של וריאנט כזה או אחר. אישור מחוסנים למי שחוסנו בחיסון  .3.5.2

צריך לעשות הכל להיערך ולמנוע כניסה של . זה לסיכון לתרום עלול רהשיעילותו אינה ברו

  וריאנטים ואחת הדרכים המרכזיות היא הקפדה על חיסוניות מוכרת. 

  –ד"ר יאן מיסקין  .3.6

האם להתייחס שונה לאנשים שהולכים לעבוד עם קשישים לעומת אלה שבאים למטרות  .3.6.1

שישים מומלץ אבל אלה שהולכים לעבוד עם קהסרולוגיה תאמר שהם חוסנו לדעתי כן. אחרות. 

  .לפני שהולכים לעבוד עם קשישים שיהיו בתקופת בידוד בכל מקרה

  –פרופ' איתמר גרוטו  .3.7

ההנחה היא שאם יש . גם באילוצים שאינם אפידמיולוגים נצטרך להסתמך על סרולוגיה .3.7.1

 )בקיטים ולידיים(. נוגדנים הם מגנים
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  –פרופ' אורן צמחוני  .3.8

ניתן לחלק אותם למטרת העבודה שלשמה הגיעו. מי שמגיע לעבוד בחקלאות  –עובדים זרים  .3.8.1

 .צריך לעשות סרולוגיה ולשחרר במידה וחיובי

סרולוגיה חיובית מאושרים, סרולוגיה שלילית בידוד ואז  –לגבי אלו שעובדים עם קשישים  .3.8.2

 שחרור.

   -פרופ' נטליה בילנקו  .3.9

ך לחסן צרימגיע לצורך עבודה במדינת ישראל וחושבת שמי שמגיע עם תיעוד של חיסון שונה  .3.9.1

 .להפריד לפי מטרת ההגעה ובהתאם להחליט האם לחסןבחיסון ראשון בשדה התעופה. חיוני 

  –ד"ר בעז לב  .3.10

 .כאשר אנחנו מדברים חיסונים שלא הכרנו צריכים להתייחס אליהם כמי שלא חוסן .3.10.1

 מי שלא חוסן רשאי כניסה. מוכנס לבידוד. בודקים סרולוגיה.  .3.10.2

הרעיון צריך להיות שחיסון נוסף אין בו נזק מהותי וצריך להכליל אותו למערך חיסונים.  .3.10.3

 העובדים הם חיוניים וצריך לבחון לפי לאן העובדים הולכים לעבוד. 

 חוזר בנוסף לבדיקה סרולוגית.  PCR –תיירים מחוסנים  .3.10.4

  –ן מאור ד"ר יסמי .3.11

 . לא מסתמכים על סרולוגיה להוכחת מועילות. צריך להסתמך על חיסונים מוכרים .3.11.1

יש הבחנה ברורה בין מי שמגיע לשהות ארוכה )מעל חודש( לבין תייר שמגיע לשהות של ימים.  .3.11.2

את מספר ההתפרצויות תיירות תעלה מי שמגיע לשהות ארוכה צריך להתחסן לפי ההנחיות שלנו. 

מהנכנסים גם אם חוסנו חיסונים לא מוכרים  PCRולזליגה לציבור הישראלי ולכן צריך לבקש 

 .בארץ

מחוסן. אם החיסון מוכר הסרולוגיה תאמת שזה  שיבוא מתיירצריך לדרוש  –מיסקין  יאן"ר ד .3.12

ויאמת את המצב החיסוני עם סרולוגיה. לקחת בחשבון  PCRבארץ  שיבצעמקובל. אם לא מחוסן 

  שתייר רוצה להיכנס למקומות עם פעילות תו ירוק.

  –דגן  רון' פרופ .3.13

שלילי  PCRרשימת חיסונים מקובלת ורשימה לא מקובלת. אדם שקיבל חיסון סיני + יש ליצור  .3.13.1

 .המחוסנת + סרולוגיה חיובית מהווה סיכון מאוד נמוך להדבקה במדינת ישראל

כדאי להפריד בין תיירים למי שמגיע לעבוד וגם לחלק את אלה שמגיעים לעבודה לפי סוג  .3.13.2

ם מקובלים לאישור, ושאר החיסונים ייחשבו ללא לתיירים ניתן להגדיר אילו חיסוני עבודתם.

 מחוסנים.
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  ב ב ר כ ה,

 
 ד"ר בעז לב

 פרופ' שמואל רשפון
 ד"ר טל ברוש

 
 נספחים

 רטר עמית הופ"יאיר גולדברג וד פרופ' –הקורונה חיסון מועילות  .1
 
 

 :העתקים

 הצוות המייעץ חברי
 פרויקטור קורונה –פרופ' נחמן אש 

 הנהלה:תיקי הנהלת האגף:ועדות:צט"מ:צוות חיסונים-תל אביב:שעחתיק: 


