
 

 

 החדש קורונהנגד נגיף לחיסון  התעדוףצוות 
 ' אדר תשפ"אי

 2021פברואר  22
 269069121סימוכין: 

 
 לכבוד,

 פרופ' חזי לוי
 מנכ"ל משרד הבריאות

 שלום רב,

 2.202121. – החדש קורונהנגיף תעדוף חיסונים נגד צוות ה סיכום המלצות - 14ישיבה הנדון: 

 

 להלן עיקרי ההמלצות:

 ( 21.2.2021 -תעדוף אל מול מלאי חיסונים )נכון ל .1

הוועדה עודכנה כי מלאי החיסונים מוגבל ויש לקבוע תעדוף להקצאת המלאי הקיים. בהתאם לנתונים  .1.1

 שהוצגו להלן המלצת הוועדה:

מבין מרותקי הבית שטרם חוסנו ולשאוף לשימוש  10,000 -יש להשלים חיסון של כ – מרותקי בית .1.2

 מקסימלי של הבקבוקונים בעת חיסונם, על ידי צירוף מתחסנים נוספים באותה הזדמנות. 

לא כולל עדיין ומעלה(,  16יש להמשיך בעדיפות גבוהה את חיסון כלל האוכלוסיה ללא הגבלות גיל ) .1.3

 לבצע תעדופים נוספים בתוך האוכלוסיה.  . מומלץ שלאמחלימים

 ומעלה ואנשים בעלי מחלות רקע עומדת בעינה.   50ההמלצה בדבר מתן קדימות לבני  .1.4

ההמלצה העקרונית של הצט"מ והצוות המייעץ לחסן מחלימים )ראה דיון קודם של  – מחלימים .1.5

ם עבור האוכלוסייה, בשלב הצט"מ/ועדת החיסונים( עומדת בעינה. ברם, לאור המחסור הצפוי בחיסוני

זה יש עדיפות לחסן את מי שטרם חלה או חוסן ואת מרותקי הבית ולכן חיסון מחלימים יידחה בשלב 

 זה במספר שבועות ויידון בשנית בוועדת התעדוף לגבי מועד התחלת חיסונם. 

נתונים הבסיס להחלטה זאת נתמך בין השאר על העובדה שאין תחלואה משמעותית חוזרת בקורונה.  .1.6

 אלה ייבדקו באופן שוטף ועיתי כדי לבחון את ההחלטה הזו.  

 

 בדיקות סרולוגיות לצורך אישור החלמה  .2

בשלב זה, מומלץ שלא לעשות שימוש בבדיקות הסרולוגיות לצורך קבלת החלטות פרטניות לגבי  .2.1

 מחלימים ומחוסנים, וזאת ע"פ נייר העמדה שפורסם ע"י הצט"מ ומשרד הבריאות. 

 הצט"מ והצוות המייעץ לחיסוני קורונה ידונו על סוגיית בדיקות סרולוגיה בנפרד.  .2.2
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 אינץ' ורבע(-קצרה )חצי אינץ'( במקום מחט ארוכה )אינץ' G27מחוסנים שחוסנו במחט  .3

מקרים בהם חוסנו מחוסנים תוך שימוש בשוגג במחט חצי אינץ'. שירותי  1,000-הוצגו לוועדה כ .3.1

)המועד המיועד למנה  21-גו נתונים על פיהם בדיקות סרולוגיות שבוצעו ביום הבריאות הציבור הצי

השניה( הראו שיעורי נוגדנים גבוהים אצל המחוסנים )מצורפת המצגת(, ודומים לאוכלוסייה שחוסנה 

 במחט ארוכה. 

במתן חיסון נגד קורונה בדרך אחרת מהזרקה לתוך השריר,   CDC-לאור נתוני הסרולוגיה, המלצת ה .3.2

 IM)תת עורי( במקום מתן  SCולאור הידע והניסיון מחיסונים אחרים, המדגים יעילות חיסונים במתן 

)לתוך השריר(, נראה כי קיימת תגובה חיסונית )אימונוגניות( טובה מהמנה הראשונה גם אם ניתנה 

לץ להשלים את מתן המנה השנייה למתחסנים אלה ואין צורך לחסן במחט קצרה בדיעבד. על כן מומ

 אותם במנה שלישית.

 

 :דברים בשם אומרם

 (21.2.2021 -תעדוף אל מול מלאי חיסונים )נכון ל .1

לאור עדיפות לחיסון מי שלא חלה ולא חוסן ומרותקי בית ולאור המגבלה הנוכחית  –ד"ר בעז לב  .1.1

מיליון מחוסנים( התבקשנו להחליט על תעדוף עד גמר  5 –בכמות החיסונים )מתקרבים ליעד שהוצב 

 המלאי.

   -מר עירם אמיתי  .1.2

 :הוצגו נתוני משל"ט החיסונים )מצורפת המצגת(. ואלה עיקריהם 

o אלף איש 73 –שנה בכל הגילאים  מחלימים מעל חצי 

o  אלף איש 178 –חודשים בכל הגילאים  3-6מחלימים בין 

o  אלף איש 302 –חודשים בכל הגילאים  3מחלימים עד 

o  אלף ארצי.  100-מתוך כ 70%איש לחיסון. עד היום חוסנו  10,000נותרו  –מרותקי בית

מחוסנים  6חברת פייזר )קיים קושי לוגיסטי ולכן העדיפות התפעולית היא החיסון של 

 מחוסנים לבקבוקון(. 10לבקבוקון( לעומת החיסון של חברת מודרנה )

  חודשים או יותר מהחלמתם במנה  6 - 3 -ומעלה כ 16בדיון הקודם הוחלט שיש לחסן מחלימים בני

 אחת.

 .)הוצגה המלצת התעדוף של משלט החיסונים )מצורפת 

עדיף לחסן אדם צעיר שאינו מחלים או מבוגר שהחלים לפני מרחב ההחלטות הוא האם  -ד"ר בעז לב  .1.3

 חודשים. איך נכון להשקיע את המעט שנותר בשלב זה? 10 - 7
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  –ד"ר יסמין מאור  .1.4

   ימים. היתה מצביעה אחרת  4חבל שהמידע לא היה בפנינו בעת ההחלטה על חיסון מחלימים מלפני

 לו היתה יודעת שקיים צפי למחסור בחיסונים. 

 שלהם יש את התחלואה הקשה ביותר.  30-60-חשוב מאד לחסן את בני ה 

ההחלטה לאפשר חיסון מחלימים נעשתה על בסיס ההבנה שאין מחסור במשאב  –ד"ר מיכל שטיין  .1.5

החיסונים. היות שתחלואה חוזרת היא נדירה, לחיסון מחלימים אין השפעה על מהלך המגיפה ולאור 

לתחתית רשימת התיעדוף, למעט מקרים ספציפיים בהם יש חשש  המחסור המסתמן הם צריכים לרדת

 סביר שמדובר בתשובה כזובה חיובית. יש  להשהות את חיסוני המחלימים כמשהו גורף.

לחיסון יש השפעה בעיקר במניעת תחלואה קשה ותמותה ומקטין את שיעורי התחלואה  –מר יורם חמו  .1.6

 סדר העדיפות שהוצג על ידי משלט החיסונים הוא נכון. בכלל. החיסון לבד לא יעזור לפתוח את המשק. 

. למרותקי הבית חלק 2או  1למקום  16-39ממליצה להעלות את קבוצת הגיל  –ד"ר אהרונה פרידמן  .1.7

 מהקופות מצאו פתרון לשנע וצריך לקדם את זה ככל שניתן. 

  –פרופ' גליה רהב  .1.8

  שיעורי התחלואה בקרבם נמוכים  .של התעדוף מרותקי בית מראש הרשימהממליצה להוריד את

 מאוד כי הם אינם באים במגע עם אנשים.

  .המחלימים נמצאים בלחץ ויהיה מרמור על כך שלא נחסן אותם 

  .בעדיפות ראשונה צריכים להיות אלה שאינם מחלימים 

 -ד"ר טל ברוש  .1.9

 ע מקרים הנתונים שהוצגו לאחרונה לוועדה למעקב אחר מועילות החיסון מצביעים שהחיסון מונ

 מאומתים עם או בלי תסמינים בצורה טובה מאוד.

  לבקשת המשרד עד כה לא דנו בחיסון זה. החיסון הזה על פניו  –לגבי חיסון תוצרת אסטרא זניקה

נחות יחסית לפייזר ומודרנה מבחינת יעילות. יש לחשוב מה המשמעות של להביא חיסון פחות יעיל. 

 ?נמצאים על הפרק ויאנסן Novavaxהחיסון של ור בוסטר. האם אולי אותו נכון לשמור למחלימים בת

  המחלימים הם בתחתית סדר העדיפויות, גם בדיון מלפני כמה ימים הצוות היה חצוי ואלה שחשבו

 שיש לחסן אותם חשבו שזה יגן עליהם מפני ווריאנטים. 

 חודשים 3ולא  חודשים 6חלימים מעל צריך להחליט שככל שניתן יהיה העדיפות היא למ. 

  .אחרי שפתחנו, לא נכון לעשות עוד תיעדופים. הדבר היחיד הוא להוציא את המחלימים 

  אם רוצים להקטין את כמות הזכאים אפשר לעשות סקר סרולוגי המוני ואז לפי התוצאות  -הצעה

 נקטין את זכאי החיסון. השאלה עד כמה זה ישים מבחינת גורמי הביצוע.
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 ד"ר יאן מיסקין .1.10

  .החיסונים הם משאב לאומי ויחולקו לפי החלטות משרד הבריאות וחייבת להיות אחידות בין הקופות 

 למרותקי הבית מגיע חיסון. צריך להגיע אליהם ולנצל תכולת הבקבוקונים באופן מקסימלי ככל שניתן 

 .לא מתנגד לבצע סרולוגיה ובתנאי שמי שיקבל תוצאה חיובית ידע שלא יקבל חיסון 

 שלב זה לחדול מהשימוש בסרולוגיה. זה מעמיס על הקופות באופן שמקשה על התפקוד. מבקש ב

 אנחנו עמוסי בדיקות, הדרישה גבוהה וזה מאוד בעייתי. 

. האם זה רק בעקבות באופן לא מוסבר במקומות שונים בעולם ךהגל שוכ –פרופ' שלמה מעיין  .1.11

 החיסונים? 

  –ד"ר יסמין מאור  .1.12

  מוות של צעירים עולה ושל הצעירים הקשה או ימות. התחלואה קשה אין טעם לחסן מי שלא יחלה

 .מהרבה בחינות הוא מאוד משמעותי

  .יש משמעות מבחינה מוסרית על מי רוצים להגן ולכן תומכת בחיסון מרותקי הבית 

  –פרופ' אלי סומך  .1.13

  .שלא 50 בני –הקבוצה הראשונה המטרה היא להקטין את התמותה ואת ההתפשטות של המגיפה +

 .אחריהם צעירים שלא התחסנו. התחסנו

  לא מכיר את הלוגיסטיקה וסבור שלא ינצלו את כל המנות במתן חיסון לאוכלוסיה  –מרותקי הבית

זו. עדיין סבור שזה חשוב. ומציע למנות מעין פרויקטור לבחון את הלוגיסטיקה של חיסון מרותקי 

ם של הקופות ואולי גם בהגמשה מסוימת בכללים הנוקשים של פייזר הבית תוך איגוד האמצעי

 לשימוש במנות.

  חשובה המהירות כי זה מה שמנע מאות אלפי מקרים של הידבקות. הייתי ממשיך להציע למי שלא

 התחסן בלי הגבלה.

  וע אמנם החלטנו על כך, אבל בנתונים האלה יש לעכב את ביצ –לחכות בשלב זה עם חיסון המחלימים

 ההחלטה. 

  –ד"ר עמית הופרט  .1.14

  יש לנו חובה מוסרית כלפיהם. הסיכון שלהם לחלות לא גבוה אבל לא תניתן לחלקם  –מרותקי הבית

 אפשרות נוחה לקבל חיסון.

  להמשיך בתעדוף הנוכחי בחיסון כלל האוכלוסיה.  –לגבי היתר 

  -עו"ד גדעון צוריאלי  .1.15

   .יש להשלים חיסון מרותקי הבית מהטעמים שציין ד"ר הופרט 
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  יש כרגע היענות גבוהה להתחסן והמידע על מגבלת המלאי רק תגדיל את ההיענות. ממליץ לא לעצור

 את ההיענות הצפויה לימים הקרובים. 

  לאור העובדה שלמחלימים קיימת הגנה מסויימת ממליץ בשלב זה להמתין עם חיסון המחלימים

 ספר שבועות עד הגעת חיסונים נוספים.   מ

 ד"ר אודי קלינר .1.16

  .מסר שקל ומעלה 30בני ממליץ לחסן מבחינת הכמויות המטרה היא מניעת תחלואה קשה ותמותה ,

 להבין ולנהל.

 .צריך להבדיל בין המלצה כללית לחסן מחלימים ובין לתעדף אותם כאשר יש חסר חיסונים 

  מסכים עם ד"ר הופרט מדובר בחובה מוסרית. –מרותקי הבית 

  –פרופ' אביגדור שפרמן  .1.17

  יש לוגיקה להגיד לציבור שהעדיפות היא לחסן את מי שלא התחסן. מרותקי בית צריכים להיות

 בעדיפות.

  בתוך מספר שבועות בעדיפות נמוכה ויחוסנו כשניתן יהיה. מדובר בדחיה לזמן מוגבל.  –מחלימים

 .והמחלימים יכולים להמתין עד שיגיעו חיסוני המודרנה מקבלים את מודרנה

מחלימים ראוי לתת להם דחף. לאור המצב ראוי לדחות את ההחלטה כאשר יגיעו  -ד"ר בעז לב  .1.18

 .חיסונים נוספים

  -ד"ר דוד דביר  .1.19

  קופות אין כלל קיטים לביצוע בדיקות סרולוגיה. 2 -היום ל –לגבי בדיקות הסרולוגיה 

  וגיסטית מורכב. מיצינו את האנשים שהצלחנו להביא למרכזי החיסון. יש מונשמים ל –מרותקי בית

 וכאלה שמאוד קשה להביא. זה ייקח זמן.

   -פרופ' רון דגן  .1.20

  צריכים להגיע אליהם.  –מרותקי הבית 

  יש מספיק דרכים להסביר שזה יחכה למשלוח הבא –לגבי המחלימים 

  יש לחסן את כל מי שלא התחסן –אינני רואה מקום להעדפה  –כל השאר שעדיין לא קיבלו חיסון 

  –ל רשפון אפרופ' שמו .1.21

  לא ייתכן לחסן אותם כאשר עדיין לא הצלחנו לחסן  את אלו  –את המחלימים אין לחסן בשלב זה

 שאין להם חיסוניות כלשהי.

  מאוד של מבצע בכל האחרים, אי אפשר להגדיר קבוצות עם תעדוף. זה לא מעשי. אנחנו במצב מתקדם

 החיסון שבו כבר אין אפשר לתעדוף.
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  .אין מקום לביצוע בדיקות סרולוגיות 

 .יש למצוא פתרון לוגיסטי למרותקי הבית 

  –ד"ר ארנון שחר  .1.22

 מכבי מדיניות לחיסון מחלימים.קופת חולים אין ב 

 .כן הייתי מחסן מרותקי הבית 

  משך השימוש.מסכים עם ד"ר מיסקין שיש להגביל ה –בדיקות סרולוגיה 

  –מר יורם חמו  .1.23

  לא יפגע בחיסון צעירים בהיקף משמעותי ולא ישפיע על התפשטות  50חיסון מחלימים מעל גיל

 3+ מעל 50מחלימים )בני אלף  67 –תחלואה קשה ונגזרת ממנה התמותה . לעומת זאת, המגיפה

פרופ' שפרמן צודק שזה יכול עם זאת בתחלואה הקשה זה יכול להיות משמעותי. חודשים מהחלמה( 

 להיות עוד חודש. 

 מבקש לסכם: –ד"ר בעז לב  .1.24

 ( העדיפות לעליליםsusceptibles) .ברורה 

  בקבוקונים למרותקי הבית כדי להבטיח להם הגנה. 10,000לשים בצד  -יש לתעדף מרותקי הבית 

  נים אז כעת יש ההחלטה היא מתי לחסן אותם. ככל שהתקבלה ההחלטה ללא לוחות הזמ –מחלימים

 . כעת אנחנו בסוג של משאב במחסור.לגבי תזמון בהחלטה צורך

 .אנחנו לא יודעים הרבה על התנהגות ההגנה החיסונית הקיימת 

  ברוח הדברים יכולים לבוא  –מודרנה, פייזר ואסטרא זניקה בעתיד  -הזמן צופה לנו חיסונים שונים

 ולומר שזאת ההחלטה שמוסכמת על כולם.

  שלא להתעסק בתעדוף נוסף.מומלץ 

 

 בדיקות סרולוגיות לצורך אישור החלמה  .2

 בעקרון, לא משמש להכוונה של קבלת החלטות לקבלת מנות חיסון.  .2.1

אם יש מחסור בבדיקות או עומס על הקופות זו איננה סיבה מספיקה להגיד שזה  –פרופ' מנפרד גרין  .2.2

 לא טוב. חשוב להגיד את האמת כיוון שיום אחד נרצה לעשות בזה שימוש. 

מדובר בהוראת שעה וכעת ריבוי הסרולוגיות מסבך את המערכת ומקשה עליה לתפקד.  –ד"ר בעז לב  .2.3

 תחיל.הדיון על סרולוגיה לא הסתיים אלא רק ה
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 קצרה )חצי אינץ'( במקום מחט ארוכה )אינץ עד אינץ ורבע( G27חיסון במחט  .3

 –ד"ר אמיליה אניס בריאות הציבור  .3.1

  מחוסנים שחוסנו בשוגג במחט קצרה. החיסון מיועד להינתן לשריר והחשש הוא שניתן  1,000 -יש כ

. השאלה הנשאלת היא האם החיסוניות נפגעה ובהתאם לכך האם יש (Subcutaneousמחוץ לשריר )

 מקום למנת חיסון שלישית. 

  בחיסונים אחרים כאשר יש אירוע כזה אנחנו אומרים שהמנה לא נספרת וחוזרים על המנה. החלטנו

ומי שתהיה לו תשובה שלילית נשקול  21 -לא לומר באופן גורף שלא נחשב אלא בודקים נוגדנים ביום ה

 להמליץ לו על מנה נוספת. 

  רה. אחוז בעלי הסרולוגיה החיובית מהמחוסנים שחוסנו עם מחט קצ 603 -נלקחו בדיקות סרולוגיה מ

. היה שוני בין קבוצות הגיל השונות. אחוז בעלי סרולוגיה חיובית לפי קבוצות גיל ירד עד 92%היה 

 . 98%אחוז החיוביים היה מעל  –בצבא ומעלה.  80בגילאי  70% -שהגיע הכי נמוך ל

  אצל אלו שקיבלו מנה במזרק האם להמליץ על מנה נוספת או שמדובר בהתפלגות שדומה לזו שראינו

 המתאים?

  50השימוש נעשה בערכה החדשה של אבוט. חיובי מוגדר כמי שמעל ערך . 

  –ד"ר טל ברוש  .3.2

 ת ולא בשריר. אפשר והלימפה האזורי יותממליץ לא לעשות משהו מיוחד. החיסון עובד בקשר

 להתווכח שהדינמיקה של הניקוז שונה אבל זה תיאורטי. 

 ת עוריים האימונוגניות לא נפגעת אלא לפעמים עולה. בשריר יש פחות תופעות בדר"כ בחיסונים ת

 לוואי ולכן נותנים בשריר.

 .ממליץ להשוות את התוצאות עם הסקר הסרולוגי של שיבא –ד"ר עמית הופרט  .3.3

תת עורי למשל בקרב שמנים. לא באופן ניתן החיסון להערכתי בהרבה מקרים  –פרופ' מנפרד גרין  .3.4

 .כלום הייתי עושה

תופעות סבלו מכדאי לשאול את אלו שהסרולוגיה נמוכה אם . מצטרף לדעה הזו –פרופ' אלי סומך  .3.5

יותר ממתן מנה צריך לדאוג השכיחות  כעדות לכך שהיתה להם תגובה אימנולוגית לחיסון.  לוואיה

 לתת מנה שניהממליץ  לסיכום:. שלישית עודפת מאשר מכך שאולי מנה אחת ניתנה שלא כהלכה

 .ולסיים בזה

 ממליצה לא לשנות את הפרוטוקול. –פרופ' גליה רהב  .3.6

לפני מנת קיימת חיסוניות  92% -ל מבחינת בריאות ציבורו ני המנה השניהזה נמדד לפ -פרופ' רון דגן  .3.7

. לחיסון תופעות אלה שלא הגיבו כנראה לא הגיבו טוב למנה ראשונה. ציבורית לא מודאג מכךגם  דחף.

 .מנה שלישיתנותן לא הייתי כנות אך לא נעימות. לאור כל זאת, לואי שאינן מסו
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לא לחזור על המנה . ההמלצה אם כך היא IMעשינו את זה כי ההנחיה היא לתת  -ד"ר אמיליה אניס  .3.8

  .השניה

, אין צורך לתת מנה חוזרת אם אחת או יותר מהמנות ניתן בדרך 10.2.2021-מ CDC-על פי הנחיות ה .3.9

subcutaneous .-by-19/info-https://www.cdc.gov/vaccines/covidלא נכונה כגון 

considerations.html-product/clinical 

 

 

  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:צוות מייעץ לחיסון קורונה-:תל אביב:שעחתיק: 

 

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html

