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 הצוות לטיפול במגיפות וועדת התעדוף לחיסון נגד קורונה
 

 2021מרץ  22
 ט' ניסן תשפ"א

 לכבוד,
 פרופ' חזי לוי

 מנכ"ל משרד הבריאות

 שלום רב,

 21.3.2021 –לחיסונים נגד קורונה והצט"מ סיכום המלצות ועדת התעדוף  - 17ישיבה הנדון: 

 עיקרי המלצות:

 המלצות מדיניות המשך ניהול המגיפה ומדיניות קטיעת שרשראות ההדבקה .1

 ( יכולה להיות בשלב זה מוסברת אך ורק על ידי החיסוניםRיש שאלה האם הירידה במקדם ההדבקה ) .1.1

 או שיש גורמים נוספים המסבירים את הירידה הדרמטית. 

נדונו חלופות מדיניות לניהול המגיפה לנוכח ירידת מקדם ההדבקה והשתלבות המחוסנים והמחלימים  .1.2

בתמונה. כל אחת מחלופות המדיניות נושאת עימה מדדים, מטרות וכלים על מנת לאפשר לעמוד במימוש 

 המדיניות. 

  –בקה נדונו שלוש חלופות מדיניות עיקריות להמשך ניהול המגפה וקטיעת שרשראות ההד .1.3

 בשלב זה יעד לא ריאלי. –מיגור המגיפה  .1.3.1

הפסקת המעקב והניטור אחר נתוני המגיפה )מספרי חולים,  -הסתמכות על מגמת דעיכת המגיפה  .1.3.2

תסמינית או תחלואה -מקדם הדבקה...(, השלמה עם תחלואה שהיא בעיקרה בגילאים צעירים, א

 קלה והפסקת השימוש בכלים האפידמיולוגיים של חקירות ובידודים.  

המשך ניהול המעקב והניטור אחר נתוני המגיפה במטרה לאסוף מידע חיוני לזיהוי התפרצות  .1.3.3

מחודשת מוקדם ככל שניתן. הניטור והמעקב יתבצעו תוך המשך ביצוע הקלות והסרה של מגבלות 

מסויימת לשגרת חיים. השימוש בכלים האפידמיולוגיים יימשך לצורך קטיעת כדי לאפשר חזרה 

 שרשראות הדבקה.  

לזהות התפתחות תחלואה, משתתפי הדיון תמכו בשלב זה בחלופה הדוגלת בהמשך ניטור ומעקב כדי  .1.4

להיערך לגל נוסף ולצורך מניעתו. המחיר של המשך המעקב והניטור במצב המשקי הנוכחי אינו גבוה 

 גרם מהתפרצות חוזרת שתזוהה באיחור בהעדר מעקב. יסית לנזק שעלול להיח

להלן הדעות העיקריות של משתתפי הדיון לגבי הכלים שיש לעשות בהם שימוש בשלב זה ומידת ההגבלות  .1.5

 יה:ישיש להמשיך על האוכלוס

 יש להמשיך במדיניות קטיעת שרשראות ההדבקה לרבות בדיקות ובידודים בכלים השונים. .1.5.1

ש לבצע בדיקות למחוסנים ומחלימים סימפטומטיים ולבצע בדיקות למחוסנים הבאים במגע י .1.5.2

 הדוק וממושך עם מאומת )למשל בן בית(.



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

 

 
-2- 

 02-5655951, פקס: 6932320 (03), טל: 67443אביב -, תל119רח' יגאל אלון 
119 Igal Alon St. Tel-Aviv 67443, Tel: 973-3-6932320, Fax: 5655951-02  

 
 

ה ייש לשקול המשך הקלות על האוכלוסי ,וככל שהמגמה תמשךויבוצע  12-15 בנין אם יוחלט לחס .1.5.3

 לגילאים אלה(.  FDA -)חיסון ילדים יבוצע רק לאחר סיום הניסוי של פייזר ואישור ה

או  על מנת לזהות וריאנטים עמידים לחיסון יש לעקוב אחר הדבקות של מחוסנים ומדוכאי חיסון .1.5.4

 . ירידה במועילות החיסון לאורך זמן

 –לרבות הצעדים המסייעים לכך  להתחסן יה הלא מחוסנתיהאוכלוס עידודיש להמשיך בפעולות  .1.5.5

 תו ירוק, סגול ועוד.

יה וכחלק מזה גם בילדים על מנת ללמוד על התנהגות יבכלל האוכלוס יםסרולוגי יםיש לבצע סקר .1.5.6

 המגיפה כיום בקרב מחוסנים ובקרב אלה שאינם. 

חפז בפתיחה גורפת של המשק ויש להמשיך לשדר את ערך הריחוק ישאין לה רוב המשתתפים סברו .1.5.7

בהינתן  מוסדות חינוךשל  מלאה פתיחה תה שאין מקום לעכביהדעה הימנגד . החברתי והמסכות

 .הירידה המשמעותית בתחלואה הקשה, ולאור הנזק הנגרם לילדים

( סברו כי אין מקום להמליץ 84%על פי סקר עמדות שבוצע בסיום הדיון, מרבית חברי הצוותים ) .1.5.8

חשוב יהיה לכך. חיסון ילדים  FDA-קבלת אישור ה לפניבחיסון של פייזר  15-12על תחילת חיסון בני 

 .לאחר קבלת האישור בניהול המגפה כמרכיב

יש להמשיך בפעולות להגדלת אחוזי המתחסנים בקרב כל שכבות הגיל הרלוונטיות, ובמיוחד  .1.5.9

 בקרב צעירים.

 תרחיש ע"י פרופ' ניר גביש. מצורפת מצגת.  -הוצג מודל  .1.6

ירת התרחיש מבוסס על מודל שהנחותיו הם על פי סטנדרטים בינ"ל לחיזוי תחלואה. המנגנון ליצ .1.6.1

היעילות במניעת מחלה קשה על ידי החיסון אינו ברור דיו וזאת בהעדר מידע עולמי מבוסס. ספק אם 

הירידה לא יכולה להיות מוסברת אך ורק על ידי חיסונים. במצב דברים זה התרחיש צופה התפתחות 

זליגה מאופיין בהדבקה מסיבית של ילדים, גל תחלואה נוסף )ייתכן בעקבות חדירה של וריאנט( 

מעבר ליכולת  –ה לא מחוסנת ומחוסנת, מספר מאומתים יומי מאוד גבוה, ערפל קרב ילאוכלוסי

 .האיתור של מערך הבדיקות, יידרשו צעדים משמעותיים כדי לרסן את הגל

ה בחולים הקשים( המאפשרות יבמצב הנוכחי יש השפעות חיוביות למבצע החיסונים )מיתון העלי .1.6.2

הסבר  תהשפעת החיסונים לא מספקלדעתו של פרופ' גביש, המשק אולם  פתיחת משמעותית יותר של

מאידך, חלק מהמשתתפים סברו שהירידה קשורה למבצע החיסונים  .מלא לדעיכה האחרונה

ושהמודל אינו מסביר אותה מאחר שאינו מעריך נכון את כמות המחלימים ואת הירידה במידבקות 

 של מחוסנים שנדבקים.

לא ניתן לוותר  –גבוה עלול להיות תחלואה הפוטנציאל ד של המודל שהוצג, נתן הנחות היסויבה .1.6.3

על ניהול המגיפה, המשך מערך איתור בידוד והמשך ניטור במגן אבות, דגש על דיגום במערכת 

 החינוך, בחינה מחדש של ההקלות ומדיניות הבידוד למחוסנים.
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 . מצורפת מצגת. ד"ר מיכל מנדלבאום –נויטרליזציה של וריאנטים בישראל  .2

  .של ווריאנטים חדשיםעל ידי סרום של מחלימים ומחוסנים הוצגו ממצאי נויטרליזציה  .2.1

 בולטת היכולת המשופרת של נטרול באותם מקרים בהם ניתן בוסט חיסוני למחלימים.  .2.2

הוצגה תפוצת הווריאנטים באמצעות מיפוי הפרשתם בשפכים בנקודות שונות בישראל לאורך זמן.  .2.3

נובמבר  –הווריאנטים החדשים השונים מופו בנקודות שונות כגון דן וצפת כבר החל מחודשים אוקטובר 

2020. 

 

 דברים בשם אומרם

 )תא"ל )במיל( יורם חמו( המלצות מדיניות המשך ניהול המגיפה ומדיניות קטיעת שרשראות ההדבקה .1

כך יש לדון בחלופות הכוללות לצורך  -לבקשת ד"ר בעז לב אנסה להניח בסיס קצר לדיון בנושא  .1.1

ואיננה יכולה לעמוד  העומדות על הפרק, שכן מדיניות קטיעת השרשראות נגזרת מתוך הגישה הכוללת

מקדם ההדבקה  -בהמשך   המשליכים על השיקוליםכמותיים  נושאיםנקדים לכך שני בפני עצמה. 

 כעת, ותרומת קטיעת השרשראות. Reהאפקטיבי 

אנו נוכחים במקדם הדבקה נמוך וטוב שכך אולם יכולתנו להבין את  – מקדם ההדבקה האפקטיבי .1.2

 הסיבות לו אינה טובה מספיק בהשוואה לחודשים קודמים.

אך בחינה כמותית  Reהתחסנות האוכלוסיה מונעת הדבקות ותורמת משמעותית לירידה ב  .1.2.1

במניעת הדבקות  אפילו אם יעילותםלא מוסברת אך ורק על ידי החיסונים,  Re -הירידה במראה ש

היא מושלמת והיא לא. בהקשר זה יוער שהערכת מועילות החיסונים במניעת הדבקות )להבדיל 

ממועילות במניעת תחלואה קשה( מוטה למעלה ברוב המכריע של המחקרים בשל הטיה של 

 מדיניות בדיקות שונה.

ות החיסונים ייתכנו שתי משפחות של סיבות שמקדם ההדבקה נמוך יותר מאשר המתאפשר בזכ .1.2.2

 אחת מהן היא משפחה של סיבות שקשורה למצב לאשורו והשניה קשורה לידיעתנו את המצב. -

מי אלו שבחרו להתחסן ומי לא ומה חלק  –במשפחה הראשונה כלולות סיבות אפשריות שונות  .1.2.3

כל קבוצה בהדבקות מלכתחילה, כמעבר למחלה יותר אתסמינית וריבוי מחלימים יחסי, עונתיות, 

 וי בואריאנטים, שינוי בדפוס ההדבקות בין ילדים למבוגרים.שינ

כאמור משפחה שניה של סיבות קשורה לידיעתנו את המציאות, באופן כללי סביר שבעת הזו  .1.2.4

שינוי )הגבלת( מדיניות  -יכולתנו לגלות נדבקים נמוכה יותר מאשר בחודשים קודמים. בסיבות לכך 

דים בקרב הנדבקים )אצלם התחלואה הסמוייה גדולה הבדיקות למחוסנים, עליית חלקם של היל

יותר באופן יחסי(, ושינוי בדפוס הבדיקות )למשל עליית משקלן של בדיקות חוזרות כדוגמת "מגן 

 חינוך" ו"תוים ירוקים"(.

מעקב אחרי קבוצת מחוסנים "ותיקים" מחזק את ההערכה שיש פער יותר גדול בידיעתנו מאשר  .1.2.5

 אבל גדול יותר מזה הנצפה. 1עדיין נמוך מ  Reבעבר, כך שייתכן ש 
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מדובר בנושא מורכב מאד לבחינה כמותית מסודרת. נעשו על כך עבודות  –קטיעת שרשראות תרומת  .1.3

מורכבות יחסית בעבר. גם כאן, מדיניות הבדיקות למחוסנים שינתה את המצב בצורה שקשה להעריך 

 באופן עדכני.

 20%נכון ללפני מבצע החיסונים התרומה של בידודים הנשענים על חקירות ובדיקות הוערכה בכ  .1.3.1

נשמעת תועלת נמוכה היתה לה השפעה גדולה על מידת  20%מההדבקות הפוטנציאליות. למרות ש 

, לא במקדם ההדבקה 20%היכולת לפתוח את המשק בשלבים מסויימים, ויש לזכור שמדובר ב 

 , כלומר לאורך זמן התרומה מוכפלת להיקפים גדולים מאד.במספרי הנדבקים

רוב מכריע של תרומת הקטיעה נשענת על בידודי מגעים קרובים. הזמן בו מגיעים לחולה מאומת  .1.3.2

בהתבסס על תסמינים לא מאפשר למעשה למנוע הדבקות שלו באופן משמעותי אלא רק של "בניו" 

 בשרשרת ההדבקה.

רכזי של ביצועי הקטיעה היה בחקירות לא מדוייק בכלל. עבור הדימוי כאילו היה הקושי המ .1.3.3

חולים שהגיעו לחקירה )אנושית + שב"כ( ניתן להעריך שנמצאו בחקירה מרבית המגעים שלהם. עם 

 זאת, בהערכה גסה כמחצית החולים לא זוהו כלל ולכן גם לא נחקרו.

תחלואה הסמוייה היה ככל לעומת זאת, קושי מרכזי היה בהיענות לבדיקות. נתח משמעותי מה .1.3.4

הנראה במגעים קרובים שלא נבדקו )עשרות אחוזים לא הסכימו להבדק(. יוזכר שאחוזי הבדיקות 

 החיוביות בקרב מגעים קרובים היה גבוה מאד.

כל התיאור הזה היה נכון ללפני מספר חודשים. יש יסוד סביר להניח שהמצב שונה היום. חלק  .1.3.5

א בילדים, שם המציאות שונה, תרומת השב"כ צומצמה בהחלטה, גדול יותר מהתחלואה היום נמצ

מאז נערכו מחקרים אלו השתנתה תמונת הואריאנטים הנפוצים בארץ, ומדיניות הבדיקות 

למחוסנים היא מצמצמת יחסית לעבר. גם קודם היה קושי בהיענות לבדיקות ועכשיו המצב מורכב 

 יותר.

היא מביאה להעדר קטיעה למעשה בחלק גדול מדיניות בדיקות זו יוצרת שלושה קשיים:  .1.3.6

מהאוכלוסיה )אם כי ניתן להתווכח מה תרומתה היחסית של זו(, היא יוצרת עיוורון יחסי לגבי 

הקפי המגיפה, והיא גם לא מאפשרת להעריך את המידה הכמותית בה מחוסן שנדבק מדביק פחות 

  מלא מחוסן שנדבק.

עתה ניתן לגשת ללב הדיון בקטיעת השרשאות. כאמור מדיניות קטיעת השרשאות לא עומדת בפני עצמה  .1.4

 מהחלופה הכוללת. נגזרתאלא היא 

בפני המדינה עמדו שתי חלופות עקרוניות )חלופה שלישית, מיגור נדחתה למעשה קודם לכן   .1.4.1

ופה אחת היא חלופה של חל –ואולי לא היתה אפשרית בתנאי מדינת ישראל בחודשים קודמים( 

מתן אפשרות להדבקה רחבה וחלופה שניה של המשך ניהול תחלואה, כלומר נסיון למנוע הדבקות 

 ולהותיר את המגיפה לא מתפשטת.

(, בכלים Reשתי החלופות האלו נבדלות בהגיון, במדדים )המדד של החלופה השניה היה ונשאר  .1.4.2

 לבחור כלים באופן לא קוהרנטי. ועוד. קטיעת השרשראות היא כלי אחד, ולא נכון
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ההגיון של החלופה הראשונה הוא שלאור החיסונים יש להפסיק לעסוק במניעת הדבקות, יש  .1.4.3

להפסיק לבדוק אתסמיניים, אין צורך בחקירות וכן הלאה. על פי חלופה זו נדרש רק להתמודד 

די. בחלופה זו בהיקף החולים שיידרשו אשפוז, תוך תקווה שמספרם של אלו לא יהיה גדול מ

התרומה העיקרית של החיסונים היא הקטנה דרמטית של מספר החולים הקשים בעיקר כמובן 

 באוכלוסיות הסיכון.

בבסיס החלופה השניה עומד הטיעון שאפילו בהיקף החיסונים הקיים הדבקה רחבה משמעותה  .1.4.4

החיסונים(.  עלולה להיות עומסים כבדים על מערכת האשפוז, )אם כי נמוכים בהרבה אילולא

פוטנציאל התחלואה הקשה הנותר הוא גדול מאד עדיין. לכן בהגיון של זו יש להמשיך ולמנוע את 

התפשטות המגיפה אם כי כמובן בזכות החיסונים ניתן לאפשר פתיחה משקית רחבה דרמטית 

 .Re<1מקודם ועדיין לשמור על מגיפה לא מתפשטת. כלומר הפעלת כלים שונים כדי לשמור את 

שלב זה המדינה בחרה בחלופה השניה, ולכן לא סביר להחליט על ביטולו של כלי חשוב בניהול ב .1.4.5

חלופה זו. יוער שבשלב זה המגיפה בהחלט מתכווצת, אולם חוסר ההבנה היחסי שתואר בדיון על 

Re אות לא ישנה זאת. רמקשה עלינו להבין האם גם שחרור רחב והפסקת עיסוק בקטיעת שרש

כן יש לזכור שמתוך הכלים השונים שנעשה בהם קטיעת השרשראות היא  תכן שלא.ייתכן שכן ויי

האמצעי הכי זול משקית, לכן סביר לאפשר פתיחה מכסימלית של המשק ואת כלי הקטיעה 

 להפסיק רק לאחר מכן אם אין בהם צורך.

לים ? הערה אחרונה לגבי קטיעת שרשראות ככלי חשוב בניהול סיכונים. מהו הסיכון אותו מנה .1.4.6

הסיכון העיקרי אותו מנהלים הוא הסיכון לגל תחלואה קשה גדול נוסף על משמעותיו החברתיות 

סבירותו נמוכה יחסית אך משמעותו  –משקיות ו/או בריאותיות. זהו סיכון קלאסי לניהול סיכונים 

 כבדה ביותר. יש בידנו שלוש משפחות כלים לניהול הסיכון הזה :

סיות הסיכון והן היערכות מערכת האשפוז כך שגם אם הסיכון הן חיסון אוכלו –ידור ג .1.4.6.1

 יתממש "עלותו" תהיה קטנה יותר.

בין היתר עיסוק במניעת הדבקות, ובמקרה חירום נקיטת צעדים נוספים,  –מניעה  .1.4.6.2

 בעדיפות מתונים.

מעקב שוטף )ובכלל זה מדיניות בדיקות מרחיבה( כדי להבין האם המצב  –התראה  .1.4.6.3

קיימים יש ערך גדול לאינפורמציה ומן הראוי להתאמץ על מנת להגיע משתנה. בתנאים ה

 להבנה טובה יותר של המתרחש. לא חכם להכניס את עצמנו לעיוורון חלקי.

הם כלי לניהול סיכונים לאומי, ודרך אגב  –בראייה זו המחיר של קטיעת שרשראות איננו סיכון  .1.4.7

 אליהם. אחד הכלים הזולים, ולכן העדיפים. כך יש להתייחס

בפורום זה אין צורך להסביר את יעילות החיסון ואת החשיבות להתחסן. עם  –התנהגות ציבור ותודעה  .1.5

זאת כדי לעודד חיסונים המדינה נקטה בשורת צעדים שהביאה במידה מסויימת לתודעה ציבורית לפי 

נזק יותר מתועלת.  מי שמחוסן יכול להתנהג כפי שירצה. לפחות בכל הנוגע להדבקות עלולים לגרום כאן

החיסון טוב מאד ורצוי להתחסן, מי שהתחסן יכול לחזור לחיות את חייו קרוב ככל  –המסר הרצוי הוא 
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האפשר לנורמלי, עם זאת יש לנקוט אמצעי זהירות בסיסיים )מסיכה, ריחוק, זהירות במפגש עם 

 היומיום.אוכלוסיות סיכון, תשומת לב( שאין בהם כדי למנוע מאנשים את פעילויות 

 המלצות .1.6

אנו עדיין בחלופת ניהול התחלואה, ולא נכון להפסיק את קטיעת השרשאות. זה כלי , הזהבשלב  .1.6.1

 ביחס עלות/תועלת הרבה יותר טוב מכל צעד משקי שהוא.

 ביחס למדיניות הבדיקות: .1.6.2

 רצויועם חולה מאומת במגע הדוק  וצריך להיות זהירים יותר עם מחוסנים שנמצא .1.6.2.1

 תם.להמליץ על בדיק

 ., ובנושא זה למערכת החינוך חשיבות גדולהבדיקות בקרב ילדים הוא קריטיהמשך  .1.6.2.2

ערך האינפורמציה גדול ולא נכון לוותר עליו. בדיקות ולו באופן חלקי בקרב מחוסנים יעזרו לנו  .1.6.3

להבין יותר טוב את המתרחש כך שניתן יהיה לקבוע את המדיניות להמשך האם יש צורך בבדיקות 

 . אפילו סקר קטן יכול לסייע משמעותית בכך.כאלו או לא

החיסון מצויין אולם הוא לא חזות  –מומלץ לחדד את המסרים לציבור בהתאם לאמור לעיל  .1.6.4

 הכל.

 

 ע"י פרופ' ניר גביש. מצורפת מצגת.תחלואה הוצג מודל תרחיש  .1.7

אלא כלים לבחינה של התנהלות על  ,תרחיש אינם תחזית או צפי-כל המספרים המוצגים במודל .1.7.1

 פי פרמטרים. התוצאה במציאות עלולה להיות שונה מאוד בהתחשב בהתנהגות ובגורמים אחרים. 

הבחנה בין שכבות גיל, רזולוציה  –הוצג מודל המבוסס על הסטנדרט העולמי לחיזוי תחלואה  .1.7.2

 ל.ת מפורטים, כיופי, נתוני התחסנויומית בין החלמה להדבקה, זנים שונים, מידע דמוגר

 –יעילות במניעת מחלה קשה במחוסן. המנגנון לא ברור  95% –הנחות על יעילות חיסון  .1.7.3

מחסונים כלל לא נדבקים, מחוסנים נדבקים אבל הופכים אסימפטומטיים. להבדלים בין 

 המנגנונים יש השפעה  רבה מאוד על המודל והצפי להתפתחות גל תחלואה נוסף.

האם ניתן להמשיך לפתוח את המשק, האם המגיפה כאירוע לאומי  –מה השפעת החיסונים  .1.7.4

 .מאחורינו

. בהנחת יעילות גבוהה 40% -החיסונים מפחיתים את המקדם בכ –התנהגות מקדם ההדבקה  .1.7.5

ללא תחלואה נוספת. לא  1.6. במצב זה יכולים להגיע למקדם הדבקה של 50% -מגיעים להפחתה ב

. 3.6-3.7ריאנט הבריטי ללא הגבלות כלשהן הוא וה של הומדובר במקדם גבוה כי מקדם ההדבק

 השגת חסינות עדר במקדם ההדבקה.  – 1לכן, השפעה מס 

אין הבנה טובה של הסיבות לירידה  –הירידה חדה במקדם ההדבקה אינה נובעת רק מחיסונים  .1.7.6

מהחיסונים החדה. ירידה בשל חיסונים צריכה להיות שונה בין ילדים למבוגרים. אם זה היה נובע 

 היינו רואים דיפרנציאציה בין המבוגרים לילדים. 

 התנהלות זהירה –תרחיש  .1.7.7
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דעיכה של המגיפה בכל המדדים. התאמה חלקית בין הנתונים למודל בשל התנודתיות.  .1.7.7.1

- 1.4השגת חסינות עדר במקדם הדבקה נמוך יחסית. מקדם הדבקה של  – 1השפעה מספר 

1.6. 

עם גל  2.1בחולים הקשים. בתרחיש של מקדם הדבקה  מיתון העליה – 2השפעה מספר  .1.7.7.2

 תחלואה מתון יחסית. 

התשובה היא לא. בפתיחה מלאה מקדם ההדבקה של  ?האם המגיפה כאירוע לאומי מאחורינו .1.7.8

, גל תחלואה משמעותי אפשרי, מאופיין בהדבקה מסיבית של ילדים, זליגה 3.8 הבריטי ריאנטוהו

מעבר ליכולת  –מספר מאומתים יומי מאוד גבוה, ערפל קרב יה לא מחוסנת ומחוסנת, ילאוכלוס

 .האיתור של מערך הבדיקות, יידרשו צעדים משמעותיים כדי לרסן את הגל

נוספים, תחלואה מצטברת עד מחוסנים ללא  R 3.8לפי  –הדבקות נוספות עד סוף המגיפה  .1.7.9

 4600 -קשה או קריטי, כ חולים במצב 23,800 -מיליון נדבקים נוספים, כ 2.05 –לדעיכת המגיפה 

 נפטרים נוספים. מאבדים מידע על שיאי העומס. 

משמעותי. שני שליש מהתמותה  –אי הגנה מלאה של החיסון  –התפלגות חולים קשים בתרחיש  .1.7.10

 הצפויה שכבות מחוסנות. 

 סיכום:נקודות ל .1.8

ה ייפתיחת משמעותית יותר של המשק, מיתון העל –השפעות חיוביות למבצע החיסונים יש  .1.8.1

הסבר מלא  תהשפעת החיסונים לא מספק אך -יורד חולים הקשים ומקדם ההדבקה מספרי הב

 בתחלואה. לדעיכה האחרונה

לא ניתן לוותר על ניהול המגיפה, המשך מערך איתור בידוד  –פוטנציאל תחלואה גבוה בשל  .1.8.2

ומדיניות הבידוד והמשך ניטור במגן אבות, דגש על מערכת החינוך, בחינה מחדש של ההקלות 

 למחוסנים

מספרי נדבקים גבוהים מעבר ליכולת האיתור, תחלואה קשה תעלה רק כאשר  –מאפייני גל נוסף  .1.8.3

 .מיתון הגל יהיה קשה מאוד, דגש על ניטור דרך ילדים

 

 התייחסויות משתתפי הדיון .1.9

, SARSבמקבל את הגישה להיערך לתרחיש מחמיר יותר. הניסיון שלנו גם  –פרופ' מנפרד גרין  .1.9.1

מהחולים לא מפיצים לאחרים. המודלים  70%ואחרים מצביע על אפשרות של מפיצי על.  MERSב 

לא לוקחים בחשבון שאחוז לא קטן נדבקים ולא מדביקים. המודלים לוקחים כעת בחשבון ערבוב 

מלא. חיסון גבוה באוכלוסיה מחסן את מפיצי העל ומקטין משמעותית את יכולת ההפצה. 

מילדים למבוגרים. אנחנו לא יודעים מספיק לגבי הדבקה על ידי מחוסן. אם נמשיך  ההדבקה היא

 לחסן אנחנו נוריד באופן דרמטי את התחלואה והתמותה.

  –ד"ר טל ברוש  .1.9.2
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ההסתמכות על מספר הנדבקים מאוד מטעה. לא יודעים על האנשים שנדבקים יותר.  .1.9.2.1

 אנחנו כנראה לא יודעים.  ןקות ואת רובבדק. ברור שיש הדביאנשים הבינו שאין סיבה לרוץ ולה

מכבי ובמקומות קופת חולים מחוסנים שנדבקים מדביקים משמעותית פחות. עבודה ב .1.9.2.2

 .בעומס הנגיפי במחוסנים שנדבקו לאחר מנה ראשונהנוספים מראות על ירידה משמעותית 

 המדינה פתוחה בפועל כמה שבועות מעבר לעמדה הרשמית והמדיניות שכביכול נהוגה .1.9.2.3

מספרי החולים הקשים  והתקנות קובעות. לא חזרנו לחיים מלאים ואין עליה בתחלואה. 

 .מצטמצמים

 .אם המודל לא יודע להסביר את זה אז צריך לתקן את המודל .1.9.2.4

עד לאחרונה האמצעים היו לא רפואיים )מיגון, ריחוק...(. לאחרונה נכנס גורם משמעותי  .1.9.2.5

והוא החיסונים ובמגמה הזו צריך לשקול לבטל את האמצעים הלא רפואיים. אין עליה בתחלואה 

הורים וסבא סבתא למרות שהילדים במערכת החינוך. האם להמשיך בטיפול  –בקרב מבוגרים 

מצב התחלואה במבוגרים אינו מצדיק מגבלות על חינוך ים? לדעתי לא. האפידמיולוגי בילד

 . הפחד שהיה בצדק בעבר אינו בהכרח מוצדק עוד.ילדים

הוריאנט הדרום אפריקאי ריאנט שעמיד לחיסונים היינו רואים התפשטות. ולו היה ו .1.9.2.6

דבקים. מכלל הבדיקות בצורה יציבה ולא נמצא במיוחד במחוסנים שנ 1-2% -מבודד בארץ בכ

ריאנט כזה אבל כל עוד איננו רואים כזה אין סיבה להמשך נקיטה בצעדים וייתכן ויגיע ו

 .מחמירים

נראה שכרגע הדברים שמדאיגים זה הדבקות של מחוסנים  –לגבי ניהול התחלואה  .1.9.2.7

ומדוכאי חיסון. לגבי לא מחוסנים צריך להמשיך ולשכנע אנשים להתחסן וגם עם כל הצעדים 

 .תו ירוק, סגול ועוד –יעים לכך הנוספים שמסי

 מתקרבים למצב שיש התפרצויות של מחלות כמו חצבת.  .1.9.2.8

 .הנהלים של חיסון עובדי בריאות חשובים .1.9.2.9

כמו  post-exposureחשוב לבדוק אפשרות למתן טיפולים  -מבחינת מדוכאי חיסון  .1.9.2.10

 נוגדנים, פלזמה וכו'.

  –ד"ר יאן מיסקין  .1.9.3

בעיקר בעקבות מערכת )בלתי פוסקים  לבידודים הורים שנכנסים עם ילדיהםהמצב של  .1.9.3.1

מתי ניתן יהיה להתייחס כמו  -למשלמכביד מאוד וצריך לעשות על זה חשיבה מחודשת.  (החינוך

צריכה להתבצע הערכת וילד חולה ילך הביתה, אך שאר הכתה יוכלו להישאר במסגרת?  -לשפעת

מאד  ים בכך ראש כיוון שזה נטלמצב בנושא זה. חשוב להעביר גם את המסר לציבור שלא מקל

 כבד על הורים לילדים שלא יכולים להיות לבדם בבידוד.

ולשקול צריך יהיה להקל משמעותית  - 12-15אפילו רק את בני  -ברגע שנחסן ילדים  .1.9.3.2

 יהיה מחוסן, והתחלואה בקרב ילדים מאד קלה. 12כי כל האוכלוסיה מעל  -הקלות על בידוד
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התו הירוק  תוקף סיכון למחלימים ויש לשקול הגבלת הזן הדרום אפריקאי מהווה .1.9.3.3

. כך נכוון את המחלימים להתחסן. ?(30.6.2021 -)לא להאריך מעבר ל למחלימים שטרם חוסנו

 בהתאם לנתונים בשטח. באופן מרכזי את תוקף התו הירוק להאריך ניתןעבור מחוסנים 

  –ד"ר אהרונה פרידמן  .1.9.4

שיש נתונים  סביר מאדהתחלואה לא בעליה.  המשק נפתח בצורה מהירה ולמרות זאת .1.9.4.1

 קטיעת השרשראות.  בעת הזו להפסיק אתאין מקום  .שאינם ידועים לנו

על ידי כניסה של וריאנטים עמידים. מוגבל עלול להיות של החיסונים  המועילותתוקף  .1.9.4.2

לא להוריד את האמצעים  על מנת להרחיק ככל הניתן את כניסתם לאוכלוסייה, חשוב מאד

 האפידמיולוגים שמשתמשים בהם היום.

  –פרופ' רון דגן  .1.9.5

חסינות העדר היא חסינות בלתי ישירה. אין כמעט חיסון שהחסינות הבלתי ישירה שלו  .1.9.5.1

 : נצפה נכון לפני זה. תמיד למדנו מניסיון

  יסון השתנתה המגמה כתוצאה של החתמיד העבירו ילדים קטנים ולאחר החיסון  –שעלת

חסינות העדר לאחר הכנסת שמעביר זה דווקא המבוגרים. יש ביולוגיה אחרת של ועתה מי 

 החיסון. 

  בנושא שלHem. Influenza b  .לא צפינו לחסינות עדר כתוצאה של הכנסת החיסון המצומד

נמצאה ירידה של הנשאות של החיידק כתוצאה מהחיסון עד שנעלם כמעט  –להפתעתנו 

 100%לחסינות בלתי ישירה של כמעט  לגמרי, מה שהביא

  אלא דווקא הכללית  הלאוכלוסייזה לא עוזר  אם מחסון תינוקות וילדים רכים –מנינגוקוקוס

בבריטניה  Cאת זה למדנו מהטיפול במגפת מנינגוקוקוס  – חיסון של בני העשרה והמבוגרים.

 שנה 20-לפני כ

  הפטיטיסA –  ידענו שצריך לחסן ילדים אבל כמה  –לא ידענו איך תהיה בדיוק חסינות העדר

חדשים הספיק כדי לחסל  18-24גילאי הקוהורט של גילינו שחיסון  שכבות גיל לא היה ברור.

  3-את התחלואה כמעט כליל בכל הגילים תוך כ

י הדרום כל מחלה מתנהגת אחרת. אולי אנחנו לא מסתכלים על העובדות. מחצית מילד .1.9.5.2

ס. עדיין מה שמכתיב אצל הבדואים זה "הם בדואים. הם במאהל אחד בגודל של מעון ולפעמים בי

אם הולכים לאירועים והתקהלויות. כלומר שמי שקובע את התחלואה זה התנהגות המבוגרים 

תמונה דומה ניתן לראות במשפחות ולא הילדים. יש חשיפה ענקית לילדים והם לא מעבירים. 

לא מבינים את עדיין אנחנו האורתודוקסית היהודית.  הוברוכות הילדים של האוכלוסיי הצפופות

חסינות העדר שבאה כתוצאה מחיסון בקורונה. הדינמיקה של ההדבקה לפני הכנסת החיסון ו

. צריך להבין מה 16חסינות עדר מאוד ברורה שבאה מהמבוגרים ומתבגרים מגיל כעת רואים 

הגורם המשפיע  התיהיהתנהגות של המבוגרים שהחיסון עשה לזה. יש מספיק דוגמאות להבין 

 . והרבה פחות בקרב הילדים
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אין מקום לשחרר באופן מוחלט. צריך ללמוד את הביולוגיה טוב ככל  -לגבי הצעדים  .1.9.5.3

ב הזה כדי להתכונן להתפרצות הבאה. להבין מה החיסון עושה והתגובה לחיסון כדי שניתן בשל

 ריאנטים. ולהתכונן טוב גם לו

  –פרופ אלי סומך  .1.9.6

לא  הם בתי הספר והגנים ניתוח נתוני התחלואה שערכנו הראה כי לפני כחצי שנה כבר  .1.9.6.1

 ת החיסון של הילדיםגורם המעביר. הנתונים היום מראים את זה. לא אומר שצריך להזניח אה

כיון שיש צורך להמשיך ולהוריד את התחלואה בילדים ולהקטין ככל האפשר את ההפרעות 

צריך לנתח את נתוני נתונים של פייזר. חייבים להמתין ולהסתמך רק על הלא אבל  .ללימודים

ואם הם טובים ובהיקפים  12-16הבטיחות שהצטברו אצלנו ממתן חיסון חריג לילדים בני 

ובהמשך על פי הנתונים גם לבני  14-16פקים, לשקול להרחיב את טווח הגילאים תחילה לבני מס

 שנים.  12-14

אך להמשיך לא להזניח את המבוגרים. להמשיך לנטר. אין צורך בהגבלות נוספות  .1.9.6.2

 עד שנמצה את יכולות החיסון.וכו' תו ירוק , , מסיכותחברתי ריחוק ולהתנהל בכללי 

  –פרופ' גליה רהב  .1.9.7

מסיכות, סימפטומטיים  –במהלך המגיפה שינינו הרבה דברים  –מבחינה ביולוגית  .1.9.7.1

 ואסימפטומטיים, לא חושבת שהעיסוק במגיפה הסתיים.

שלחיסון יש השפעה דרמטית שאנחנו לא מבינים אותה עדיין עד  פרופ' דגןמסכימה עם  .1.9.7.2

 ישירה.צריך לשים המון משקל כדי להבין מה קרה לגבי הגנה לא  הסוף.

צריך לעשות עבודה ולהכין את השטח לחיסון  –צריך להתארגן לגבי חיסון ילדים  .1.9.7.3

  הילדים.

כלים חשובים וגם חשוב לשמור על  –ג, מגן חינוך "בדיקות מהירות, בדיקות בנתב .1.9.7.4

 יציבות.

 מסיכות, ריחוק.  –בעד המשך השימוש באמצעי ההגנה הלא רפואיים  .1.9.7.5

שונים מאוד אחד מהשני אבל הם מגיבים יפה מאוד האנשים האלה  –מדוכאי חיסון  .1.9.7.6

 לחיסון.

עדיין לא רואים מחלה חוזרת במחלימים. מחסנים אותם חלקית בשלב זה  –מחלימים  .1.9.7.7

 אבל רואה לא מעט של אנשים שמגיעים עם מחלה אחרי חיסון שני.

 תומכת בביצוע שינויים באופן איטי ומבוקר.לסיכום,  .1.9.7.8

  –פרופ' אלה מנדלסון  .1.9.8

בין מה קורה לא עשינו מספיק שימוש בכלי של סקר סרולוגי. כדאי לקחת כדי לה .1.9.8.1

לא  –מדגמים מייצגים של האוכלוסיה עם הקיטים המתאימים. כדאי ללמוד משפעת החזירים 

היה הרבה מידע ועשינו בדיקות. המחלה לא הייתה קשה ואנשים לא באו להתחסן. ליווינו את 

( הגענו 2-5ששיעורי ההדבקה הגבוהים היו בקרב ילדים )ההתפרצות בסקר סרולוגי ולמדנו מזה 
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, קשישים נדבקו משמעותית פחות וכך שפעת 25% -שיעורי הדבקה, במבוגרים פחות מ 50% -ל

שהיא מחלה מאוד מדבקת נעלמה. היה גל תחלואה בקיץ ומנובמבר היא הלכה ודעכה ובמרץ 

 אפריל היא נעלמה. המגיפה חזרה רק בחורף שלאחר מכן.

 ציעה לקדם כלי של סרולוגיה.מ .1.9.8.2

  – עמי מזרחי )מרכז מידע וידע( .1.9.9

אנחנו בעולם של אי ודאות. רוב הקולות מציע לקחת לצד המקל. אם  –ניהול סיכונים  .1.9.9.1

התרחיש של ניר מתממש אז המערכת לא יודעת לנהל את זה. אנחנו מנמיכים את התחלואה 

. הדבר הזה דורש long COVIDדע על בילדים עם הרבה חוסר מידע בנושא, אין לנו מספיק מי

 ניתוח לפני שפותחים הכל.

סבור שעניין של זמן עד שתהיה התפרצות בילדים. קטיעת השרשראות זה כלי  .1.9.9.2

  משמעותי.

 מנוע לא זניח שמניע את התחלואה בארץ. –נתב"ג  .1.9.9.3

 מניח שתהיה התראה. הוירוס לא איבד מיכולתו להפתיע.  –דעיכת חיסון  .1.9.9.4

 משך ניהול הבידודים וקטיעת השרשראות וביצוע בדיקות.צריך להמליץ על ה .1.9.9.5

  –ד"ר יסמין מאור  .1.9.10

מצטרפת לאלה שהביעו עמדה זהירה. הדינמיקה לא תמיד הייתה מהירה. לפעמים  .1.9.10.1

לקחת למגיפה זמן להניע התפשטות מחודשת ועבר זמן קצר מדי כדי להעריך האם אנחנו לפני 

 התפרצות מחודשת.

חורה במחיר כבד. וזאת לעומת המחיר של המשך פתיחה מהירה תשיג אותנו א .1.9.10.2

הבדיקות, הבידודים, התו הירוק ועוד... שזה מחיר סביר יחסית למחירים בעקבות התפרצות 

 חוזרת. 

 . חוששת שאנחנו נראה תחלואה בילדים. 12לקדם חיסון ילדים מעל גיל  .1.9.10.3

קלה של ילדים בעיקר שסובלים -נתקלתי במספר ילדים שלא מתאוששים מתחלואה לא .1.9.10.4

מתסמינים ממושכים של אחרי קורונה. זה לא אומר שצריך לסגור את המשק בגלל זה אבל כן 

  לקדם את החיסון שלהם. 

 .אני מוצפת בפניות של אנשים שמבקשים לחסן את ילדיהם .1.9.10.5

  –פרופ' מיטש שוואבר  .1.9.11

מתחסנים. גם אם נביא חצי שלא ומעלה  16בני יש סוג של השלמה עם כמיליון אנשים  .1.9.11.1

 מהם עשוי להיות לכך השפעה ניכרת על התחלואה בבתי החולים.

להשלים את מבצע הזכאית לחיסון כבר היום יה יצריך להמשיך בדרבון של האוכלוס .1.9.11.2

 החיסון.

  –פרופ שלמה מעין  .1.9.12
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תתעורר סערה מבלי שיש לנו נתונים של פיזר וזה יפגע בכל מה שהשגנו  –חיסון הילדים  .1.9.12.1

 עכשיו.  עד

יה יאין הצדקה להקדמת חיסון הילדים. המחלה קלה, התחלואה יורדת. רוב האוכלוס .1.9.12.2

 העלילה מחוסנת. רוב מי שמגיע למחלה משמעותית הוא לא מחוסן

 גישה מדורגת לגבי הסרת הקלות.  –ד"ר ברוש מסכים עם  .1.9.12.3

  –אביגדור שפרמן  ד"ר .1.9.13

 יש ירידה שלא מוסברת על ידי החיסונים. .1.9.13.1

ירידה עם שיפוע דומה לזה שבארץ למרות שהם רחוקים  מהמדינות ישבחלק למשל   .1.9.13.2

מאד מהיקפי החיסון שבארץ. יש  מספר מדינות שאחרי הירידה  יש התמתנות ובחלק ואפילו 

יש להיזהר מהמסקנה שכל הירידה הנאה  אני לא מצליח להבין את זהעליה בתחלואה. כיוון ש

 גביש במצגתו(.נתרמת מהחיסונים ) כפי שגם הדגים פרופ' 

 עשה זאת לפני קבלת הנתונים מפייזרשנ נכון חיסון ילדים זה דבר חשוב אבל לא .1.9.13.3

  .FDAוהאישור של ה

 חיוני ביותר.  16-18חיסון  .1.9.13.4

 לאור הנ"ל המחירים המוגבלים שיש כעת בניטור האפידמיולוגי הם סבירים יחסית. .1.9.13.5

 וגם בביצוע הסקרים הסרולוגים. חמו תומך בהצעה השניה של יורם

  –ד"ר מיכל שטיין  .1.9.14

לדעתי החיסונים הם ההסבר לירידה בתחלואה הקשה ובכלל. לא רואים תחלואה  .1.9.14.1

 במחוסנים או במחלימים.

ילדים. לא היה מעקב אקטיבי אחר הנתונים  400-500 -עד היום חוסנו כ –חיסון ילדים  .1.9.14.2

 .FDA -להמתין לאישור של ה אבל אין לנו דיווחים על תופעות כלשהן. מציעה

 צריכה להיות דיפרנציאציה ולא לבודד כיתות והסעות שלמות –לגבי בידוד ילדים  .1.9.14.3

  –ד"ר טל ברוש  .1.9.15

מסכים שיש אי ודאות וחוסר הבנה מאז שפתחנו את המשק והתחלנו את מבצע  .1.9.15.1

ך וצריך לעקוב ואם זה יימשך כך אז צרי אבל הירידה בתחלואה עקבית ומממושכתהחיסונים. 

 לעשות חשיבה מחודשת אילו צעדים באמת עדיין נדרשים

 זמן הדור של המחלה די קצר ואם אין תחלואה שחוזרת או שמתפשטת זה אומר דרשני .1.9.15.2

הצעדים האפידמיולוגים יש להם מחירים בבריאות,  –גם לזהירות יש מחירים  .1.9.15.3

 בכלכלה... 

ם כל יום לביס יש המחיר נמוך יחסית. העובדה שילדים לא הולכי –להשאיר מסיכות  .1.9.15.4

 לזה נזק בריאותי חינוכי נפשי גדול ועל זה צריך לחשוב. 

 צריך להתחיל להמעיט באמצעים האפידמיולוגים ולהקל על הציבור .1.9.15.5
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בדיקות המוניות לדעתי רק יזיקו. הבדיקות המהירות שאישרו בכניסה  –לגבי בדיקות  .1.9.15.6

 התרומה האפידמיולוגית שלהם קטנה ובעיקר לנהל את הלא מחוסנים.  –אתרים ללאירועים ו

יכול להיות שדווקא עכשיו זה זמן מיטבי לכניסה של וריאנטים, מאחר שרוב  .1.9.15.7

האוכלוסייה מחוסנת בשלב הכי יעיל של החיסון, ולכן חשיפה לנגיפים וריאנטים תעשיר את 

זה לא אקסיומה שאסור  מחלה משמעותית. התגובה החיסונית של אותם אנשים ללא סיכון ל

 .שיסתובבו וריאנטים

גם בעד להיות זהירים. לא ניתן להסתמך על הנתונים שנאספו בארץ. לא  –חיסון ילדים  .1.9.15.8

 FDA -אישור הדווחה אף לא תופעת לוואי וזה בגלל העדר איסוף כמו במחקר. להמתין ל

  –ד"ר  עמית הופרט  .1.9.16

זה תרחיש קיצוני. הרעיון היה לבדוק  - הראה זה תרחיש ולא תחזית שפרופ' גבישמה  .1.9.16.1

מיליון ילדים שלא מחוסנים הם פוטנציאל ליצירת תחלואה קשה שתדביק את  3 -מה אפשרי. ה

  המבוגרים שאינם מחוסנים.

בעיני חובה. יודע שבריאות הציבור והלמ"ס מתכננים.  –סקר סרולוגי בילדים לכן,  .1.9.16.2

 .מה מידת התחלואה בילדים נהיה במקום אחר. חשוב שיבוצע מהר כשתהיה לנו תשובה

ברמת מדינה השונות בהדבקות זניחה ויש הרבה עבודות שמראות את זה.  –מפיצי על  .1.9.16.3

 כשנגיע לזנב השונות תהיה משמעותית. 

  –ניר גביש  'פרופ .1.9.17

המודל לא נכון כי הם בדר"כ בקירוב. זה נותן שיקוף של איך מגיפה מתפשטת עם  .1.9.17.1

הרבה ממה שעושים זה ניתוח אחורה ומנסים להבין במודלים שונים להסביר  נדרט בינ"ל.סט

 אחורה את מה שקרה. 

  –ד"ר בעז לב  .1.9.18

ניתן לגבש המלצת מדיניות מאוד סבירה ומוסכמת למרות שהדעות לא בהכרח  .1.9.18.1

 יש הסכמה לאפשר לימודים, חיסון ילדים.  –מתיישבות 

 

 . מצורפת מצגת. ד"ר מיכל מנדלבאום –נויטרליזציה של וריאנטים בישראל  .3

הוצגו ממצאי נויטרליזציה של ווריאנטים חדשים שאותרו באמצעות ריצופים גנטיים. הווריאנטים  .3.1

 שאותרו:

. זהו הווריאנט 2020נכנס לארץ ככל הנראה בסוף נובמבר, תחילת דצמבר  –הווריאנט הבריטי  .3.1.1

 נפוץ במידה שווה גם ביו"ש.מהריצופים שבוצעו.  80-90%השולט כרגע ונמצא ב 

מאומתים עם  800-נכנס לארץ מדרום אפריקה והאמירויות. נמצאו כ –הווריאנט הדרא"פ  .3.1.2

 ווריאנט זה. נפוץ יותר בחברה הערבית.
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התפתח ככל הנראה בישראל וברשות הפלסטינאית ונחשב  –( P681Hווריאנט "מזרח תיכוני" ) .3.1.3

מכיל מוטציה העלולה להקנות עמידות  זה בסה"כמאומתים עם ווריאנט  83למעניין. נמצאו כ 

 לחיסון.

 בולטת היכולת המשופרת של נטרול באותם מקרים בהם ניתן בוסט חיסוני למחלימים.  .3.2

הוצגה תפוצת הווריאנטים באמצעות מיפוי הפרשתם בשפכים בנקודות שונות בישראל לאורך זמן.  .3.3

דן, באר שבע, אשדוד, רהט, נתניה, חיפה,  וצפת הווריאנטים החדשים השונים מופו בנקודות שונות כגון 

 . 2020נובמבר  –כבר החל מחודשים אוקטובר 

 

  ב ב ר כ ה,

 

 ד"ר בעז לב

 פרופ' שמואל רשפון

 ד"ר טל ברוש

 נספחים: 
 מצגת  פרופ' ניר גביש .1

 ד"ר מיכל מנדלבוים –מצגת  .2

 
 :העתקים

 חברי הצוות המייעץ
 חברי הצט"מ

 קורונה פרויקטור –פרופ' נחמן אש 
 הנהלה:תיקי הנהלת האגף:ועדות:צט"מ:צט"מ )קורונה(-:תל אביב:שעחתיק: 

 
 


