
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

 

 
-1- 

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

 
 

 
 חיסונים נגד קורונההמייעץ להצוות 

 
 2021יולי  23                      

 "ד אב תשפ"אי
 לכבוד,
 נחמן אשפרופ' 

 מנכ"ל משרד הבריאות

 שלום רב,

 202122.7.– על מתן מנה שלישית של חיסון נגד קורונה לקשישים ועדת החיסונים נגד קורונהדיון הנדון: 

 סיכום מנהלים והמלצות  .1

 ד"ר עמית הופרט –ניתוח מחוסנות  .1.1

 הוצגה מצגת שעיקריה:  .1.2

 יש יחסית מעט נתונים והטיות שחלקם טופלו וחלקם לא ברור כיצד לנטרל. .1.3

של התחלואה  תיארעומחוסנים לפי חודש חיסון. עד מאי רואים ירידה חזקה בה –ניתוח ראשון  .1.3.1

 ומחודש יוני פתאום עליה. אנו מאמינים שזה מראה שהדלתא מצליח להדביק מחוסנים.

נראה שככל שהקבוצה התחסנה יותר  –מחוסנים לפי קבוצות גיל וחודש התחסנות  –ניתוח שני  .1.3.2

 י. דהיינו, דעיכה של המחוסנות.מאוחר היה פחות סיכוי להפוך לחיוב

רואים שבמהלך אפריל רב  –השוואה בין מחוסנים, מחלימים ולא מחוסנים  -ניתוח שלישי  .1.3.3

התחלואה היתה של לא מחוסנים, לעומת זאת בחודשים יוני/ יולי התמונה שונה ורואים יותר 

מים יותר מהחולים הקשים היו מחוסנים. המחלי 67%חולים קשים שהם מחוסנים. רואים ש

יולי, בהשוואה לאפריל. רואים הבדל בין הקבוצות בקרב בני -מוגנים מאשר המחוסנים  במהלך יוני

ומעלה בחודשים יוני/יולי בהשוואה לאפריל. רווחי הסמך מאד רחבים עקב מספר מקרים נמוך  60

 ולכן ההשוואה יכולה להטעות.

קשים,  170כפלה. בחודש יולי נרשמו וכמות המקרים הו –אולי חלשה  –כרגע לא רואים דעיכה  .1.3.4

סבור שהסיבה לכך היא שהקשים המחוסנים נשארים  –קשים רשומים  72. יש רק 23ומהם נפטרו 

 פחות זמן באשפוז. 

 

 המלצות .1.4

לאחר דיון במשמעות ממצאי ניתוח המקרים, מגבלות הניתוח והשוואה למחקרים אחרים בעולם, בוצעה  .2

קשישים בהקדם או לדחות את ההחלטה עד שיהיו זמינים נתונים הצבעה בשאלה האם להמליץ לחסן 

 נוספים.

-65גם לאחר דיון זה נחלקו הדעות באשר לצורך לצאת במבצע מתן מנת חיסון שלישית, באופן ספציפי לבני  .3

 ומעלה. 70
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מהמשתתפים היו בעד להמתין ולא לתת מנת חיסון שלישית בשלב זה מתוך הרצון לקבל ראיות  60% .3.1

יותר, לאור אי הבהירות העולה מתוך הנתונים שאינם בהירים דיים ומחסור במידע אמפירי  מוצקות

 שיאפשר קבלת החלטה מלומדת.

מהמשתתפים היו בעד לתת מנת חיסון שלישית כבר בזמן הקרוב, בנימוק שקיים מידע מספיק על  40% .3.2

ים בשל הכיוון הברור של סיכוי לתועלת והעדר סיכון  ממתן מנה שלישית ובנוסף שיקולים ערכיים 

 התפרצות משמעותית עם עליה משמעותית במספר החולים הקשים בקרב קשישים.

 

 דברים בשם אומרם

 בישיבתנו הקודמת  על מתן מנת חיסון שלישית לא הושגה  הסכמה ברורה של רוב המשתתפים  –פרופ' רשפון  .1

  –ד"ר עמית הופרט  .2

ש יחסית מעט נתונים והטיות שחלקם טופלו וחלקם לא ברור אציג נתונים שהם נכונים עד לפני שבוע. י .2.1

 כיצד לנטרל.

מחוסנים לפי חודש חיסון. עד מאי רואים ירידה חזקה בהעראות של התחלואה  –ניתוח ראשון  .2.1.1

 ומחודש יוני פתאום עליה. אנו מאמינים שזה מראה שהדלתא מצליח להדביק מחוסנים.

נראה שככל שהקבוצה התחסנה יותר  –ודש התחסנות מחוסנים לפי קבוצות גיל וח –ניתוח שני  .2.1.2

 מאוחר היה פחות הדבקה. דהיינו, דעיכה של המחוסנות.

המחלימים יותר מוגנים מאשר  –השוואה בין מחוסנים, מחלימים ולא מחוסנים  -ניתוח שלישי  .2.1.3

לה ומע 60יולי, בהשוואה לאפריל. רואים הבדל בין הקבוצות בקרב בני -המחוסנים  במהלך יוני

בחודשים יוני/יולי בהשוואה לאפריל. רווחי הסמך מאד רחבים עקב מספר מקרים נמוך ולכן 

 ההשוואה יכולה להטעות.

קשים,  170וכמות המקרים הוכפלה. בחודש יולי נרשמו  –אולי חלשה  –כרגע לא רואים דעיכה  .2.1.4

סנים נשארים סבור שהסיבה לכך היא שהקשים המחו –קשים רשומים  72. יש רק 23ומהם נפטרו 

 פחות זמן באשפוז. 

 התייחסויות לגבי הנתונים: .3

מבקשת לדעת מדוע ההבדלים בין החישובים של המח' לאפידמיולוגיה לבין מודל  –ד"ר יסמין מאור  .3.1

 החישוב של גרטנר.

  –פרופ' רון דגן  .3.2

 והמועילות של החיסון.   impactנראה שיש חוסר הבחנה בין  .3.2.1

 ילדים וכנראה שזה וריאנט ש"אוהב" את הקטנים.יש עכשיו יותר חשיפות של  .3.2.2

מבקש התייחסות להטיות ונטרולם. מה התפקיד של הדלתא לעומת הדעיכה? איך מתקנים  .3.2.3

 ?4או  12של   ctי גם טיטרים שונים של לחשיפות שונות ואו
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מדוע לא רואה  40-60יתכנו הבדלים התנהגותיים לפי גיל שקשים לתיקנון. בגילאי  –ד"ר עמית הופרט  .3.3

מי שהתחסן במאי יש מועילות יותר גבוהה מאשר מי שחוסן ביולי. לא הצלחנו לחשוב על הטיה  

 אינהרנטית. יש עוד נתונים שאנו מקווים עוד לתקן. נשווה גם למתודולגיה של אגף אפידמיולוגיה.

בתחילת המבצע התחסנו צוות הרפואה. מציע לבדוק בקבוצה זו מה קרה  –פרופ' מיכאל גדלביץ  .3.4

 למועילות החיסון.

רואים בשקפים המוצגים שיש בעצם קשר בין רמת התחלואה לבין רמת  –פרופ' ליטל קינן בוקר  .3.5

ההדבקה של מחוסנים. אם זה כך, איך אנחנו מפרידים בין הנתונים? איך יודעים שזה לא פשוט 

, תמצב? לא ניתן להתעלם מהעובדה שככל שתעלה רמת התחלואה נראה יותר הידבקויוהשתקפות של ה

 גם בקרב מחוסנים.

  –פרופ' אלה מנדלסון  .3.6

התחלנו לחסן במצב של שיא תחלואה עם סגר ושמים פתוחים. לאחר מכן התחלואה ירדה,  .3.6.1

נים בתקופת זן המסכות ירדו והשמים נפתחו. בד בבד נכנס זן דלתא עם הדבקה יותר מהירה. הנתו

 אלפא לא בהכרח דומים לנתונים לתקופה הזו ואנחנו צריכים להבין את המצב הנוכחי. 

בין קבוצות הגיל השונות יש הבדלים התנהגותיים ואחרים. בחיתוך שהוצג יש קבוצות גיל לפני  .3.6.2

 ומעלה. לא מסכימה עם החיתוך.  60וכל היתר זה  60

לבחינה של דעיכה של החיסוניות לעומת התפרצות בשל זן כל ניתוח המצב מוטה  –ד"ר חנה צפריר  .3.7

דלתא. מי אמר שאלו הגורמים היחידים? יתכן ויש משתנים מתערבים נוספים כגון איכות החיסונים 

כתוצאה מאופן השינוע והקירור שלהם, אופן הזריקה ועוד. אנחנו שוברים את הראש בניסיון להכניס 

 ן שזה בכלל גורם אחר שמשחק כאן.את הנתונים לפי דעיכה והדלתא ויתכ

  –פרופ' מנפרד גרין  .3.8

מבקש לעיין בפרוטוקולים של ד"ר האס ושל ד"ר הופרט כדי לנסות להבין את ההבל בממצאי  .3.8.1

 המועילות. 

היה מצפה לראות ירידה דרמטית במועילות בגילאים המבוגרים לעומת הגילאים הצעירים ולא  .3.8.2

 הסבר.רואים את זה. לא ברור מדוע. אין לי 

 ד"ר אורי פיינשטיין  .3.9

 האם נכון כפי שמשתמע, שחיסוניות דועכת בצורה זהה ללא קשר לגיל? .3.9.1

 עד כמה הניתוח הסטטיסטי רגיש למחוסנים שבחרו לא להיבדק? .3.9.2

 יש תקנון לעיר, לגיל ולמגדר. -ד"ר עמית הופרט  .3.10

יתה רוצה מתקשה להבין איך קבוצות הגיל מתנהגות אותו הדבר. ה –פרופ' חן זמיר שטיין  .3.11

ומעלה? אנחנו יודעים בדיוק מה קורה איתם כי  75ומעלה. מה קורה בבני  70פירוט של מה קורה בגילאי 

אנחנו עוקבים אחריהם. אין התפרצויות כמו שראינו התחלה, למעט שתי מר"גים. יתכן שיש כאן דברים 

 כמו שאמרו ד"ר צפריר, פרופ' מנדלסון ופרופ' דגן. –נוספים 
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ברור שיש צורך בשיפור בעיבודים אבל יש כאן נתונים שבכל מקרה מצדיקים דיון  –דגן פרופ' רון  .3.12

 בשאלות שלנו.

-האם הוכח ה - שצריך להחליט כבר כעת האם יש מקום לפתוח בדיוןחושב  –ד"ר יאן מיסקין  .3.13

case? 

המציג נתונים מבריטניה, גם שם אין  NEJM-אתמול מאמר חדש ב יצא –ד"ר אהרונה פרידמן  .3.14

 ט בגלל גודל קבוצות המבוגרים.בשביל להחלי מספיק נתונים

 תגובות להתייחסויות נתונים: –ד"ר עמית הופרט  .3.15

לא רואה מדוע מי שהתחסן  40-60יתכנו הבדלים התנהגותיים לפי גיל שקשים לתיקנון. בגילאי  .3.15.1

 במאי יש מועילות יותר גבוהה מאשר מי שביולי.

עים חשוב להגיד שההבדל בממצאי המועילות אינו מאד גדול. בגדול יש עדות לדעיכה. יוד .3.15.2

 שמחוסנים חזרו חולים מחו"ל והדביקו ילדים וסובבים. בכל מקרה עדיין יש הרבה אי וודאות.

מבקש להתחיל בדיון שתכליתו לקבל החלטה האם להמתין או להתקדם לחיסון  –פרופ' שמואל רשפון  .4

 (. Boosterקשישים במנת דחף )

 ולת להשתתף בהצבעה בסיום הדיון?לפני כן מבקש לדעת האם יש ניגודי עניינים שעשויים למנוע יכ .4.1

 מדווח על קשרי ייעוץ עם חברת פייזר, ללא קשר לקורונה.  –פרופ' דגן  .4.2

 אישור להשתתף בהצבעה. .4.2.1

 מחב' פייזר לצורך ביצוע מחקר בנושא קורונה. המחקר כבר הסתיים.  Grantקיבלה  –ד"ר יסמין מאור  .4.3

 להחלטה לאחר בדיקה.  .4.3.1

  –פרופ' שמואל רשפון  .4.4

המצב שבו אנו נמצאים יש לו מספר מאפיינים שמקשים על קבלת החלטות לגבי המשך מדיניות  .4.4.1

המצב הוא זמני, יש חוסר הלימה עם נתונים המועילות והתחלואה של מדינות  –חיסונים בשלב זה 

שונות והמספרים שמוצגים הם נמוכים ולא מעובדים מספיק בכדי לאפשר קבלת החלטות. על כן 

 ט האם לקבל החלטה על אף מגבלות הנתונים.צריך להחלי

 אני חושב שכן צריך לקבל החלטה כבר היום  מהטעמים הבאים: .4.4.2

 המגפה מתפשטת בצורה מעריכית כבר מספר שבועות. .4.4.2.1

 הנתונים מלמדים שמי שיחלו קשה הם הקשישים. .4.4.2.2

זמן רב  לא נכון  לעמוד מהצד ולהמתין עד שיהיו זמינים נתונים תקפים יותר. הדבר עלול לארוך .4.4.3

מדי. המחויבות הראשונה שלנו היא למנוע סיבוכי התחלואה יותר מאשר להפחית תחלואה. אם כן, 

 –מתן מנה שלישית לקשישים בדיוק יכולה לתת מענה לכך. המדינה מחויבת לאזרחיה הותיקים 

 יש לנו מחויבות מוסרית.
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ממה שאנו יודעים על חיסונים אחרים שגורמים, כמו החיסון נגד קורונה,  –מבחינת בטיחות  .4.4.4

חסינות נרחבת הומורלית ותאית  אין חשש שמנות נוספות יגרמו לנזק. למשל נותנים מנת דחף כל 

 ( וגם בפוליו אנו נותנים מנות דחף ללא חשש.  חיסון נגד שפעת ניתן כל שנה.dTשנים בטטנוס ) 10

גם אם היא נגרמה מדעיכת  ,טה היום ולא לדחותה. החסינות פחתה בוודאותיש צורך לקבל החל .4.4.5

חסינות עם הזמן או ממועילות מופחתת נגד זן דלתא. מתן מנה שלישית הנו המענה המתאים 

המעשי  לשתי האפשרויות האלו. הוא מעשי היום. אמנם לא ידוע כמה יועיל, אך יש מספיק מידע 

ומעלה(  וזה  70. יש לנו מחויבות מוסרית להגן על הקשישים ) בני שהוא  יועיל ושהוא אינו מסוכן

 דורש שלא להמתין.

יום כבר נגיע לשלושים אלף נדבקים ליום וזה מסוכן.  50מתחבר לדברים. עוד  –ע' )מרכז מידע וידע(  .4.5

מנות חיסון גם  2. לא יודע לגבי סיכון. בארה"ב נותנים Breakthroughראינו גם דעיכה לעומת 

 חלימים. כנראה שלא מסוכן. חושב שיש לחסן קודם כל מבוגרים.למ

  –פרופ' גליה רהב  .4.6

מדוכאי חיסון במנה שלישית לאחר שהוחלט על כך לפני שבוע  600לשיבא יש ניסיון בחיסון מעל  .4.6.1

ואולי זה דווקא סימן טוב כי מראה על אימונוגניות.  –ויותר. רואה יותר תופעות לוואי של חום 

 תחיל לבדוק את האימונוגניות של החיסון בקרב קשישים. מאד רוצה לה

מהדיירים הם מחלימים. לא יודעת מה נכון לגבי  50%באחד מהמוסדות בהן מבצעת מעקב,  .4.6.2

הבטיחות של חיסון שלישי. מבקשת סיוע בקידום תהליך אישור המחקר כדי שתוכל להתקדם 

 שיש לנו מידע מהמחקר. ולהציג נתונים במהירות האפשרית. מעדיפה שלא לחסן לפני

 במחקר של פרופ' רגב ויניב לוסטיג, ניתן לראות שיכולת הנטרול מחזיק מעמד הרבה יותר זמן. .4.6.3

אין צורך בניסוי כדי לתת מנה נוספת. יש לכך תקדימים מן העבר. למשל:   אב"ע  –פרופ' שמואל רשפון  .4.7

שראל  ובעולם הומלצו מנות חיסון המליץ על מנה שניה של חיסון נגד  חצבת לפני שזה היה רשום. בי

 נוספות נגד שעלת במבוגרים כאשר החיסון היה רשום למנה אחת בלבד . 

 פרופ' רון דגן  .4.8

אך במקרה שלפנינו כל הסמנים מצביעים כאשר הנסיון דל על מנה שלישית קיים חשש להמליץ  .4.8.1

 אפשרי למרות זה.על יתרון 

קיבל מנה בגלל שהמחט נשלפה לפני מתן כל המנה,  מחוסןבמצבים בהם יש ספק אם מנסיונינו  .4.8.2

כך גם נוהגים בכל  , וזה מקובל גם במקרי קורונה ונעשה גם כיוםהנוהל הוא לתת מנה שלמה נוספת

 העולם, ללא חשש.

אנחנו יכולים לפחות בחלק מהמקרים להעלות למחוסנים את רמת ע"י מתן מנה שלישית  .4.8.3

 הנוגדנים.

 בעבר במצבים שלא ידענו את הכל ומדנו תוך תנועה את רב חיסוני הילדים הכנסנו  .4.8.4

ולכן הצפי שנשפר נה בקורונה גם נגד הדבקה וגם נגד תחלואה בקורלציה עם רמת נוגדנים ההג .4.8.5

 את המצב אצל אלו שקבלו מנה שנייה
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פעולה זאת  –ן מנה שלישי, למרות חסר הידע היחסי לאור זאת אינני מהסס להמליץ על מת .4.8.6

)בקשישים במחשבה של ניהול סיכונים נראית לי פחות מסוכנת מאשר לא להוסיף מנה שלישית 

 ואלו עם מחלות רקע(

  –פרופ' אלי סומך  .4.9

מבחינת דומה  2021מחוסנים נדבקים ואפילו בצורה מסיבית. יולי הנתונים מראים בבירור כי  .4.9.1

 2020ואנו עלולים למצוא  את עצמנו בעוד חודשיים במצב של ספטמבר  2021 ליולי הנדבקים 

 .השני תחלואההשהיה שיא גל 

חולים קשים בקרב של  10%שיעור גבוה , סביב בבירור בנתונים של ד"ר הופרט אנו רואים  .4.9.2

השיעור הזה כשלעצמו מחייב מאמצים להקטנת  .שנדבקו בקורונה ומעלה 65-בני ההמחוסנים 

התחלואה הקשה בבלתי מחוסנים  ישיעורוזאת ללא קשר לה במחוסנים בגילאים הללו התחלוא

 הרבה יותר. ים גבוהשהינם 

האם יש הגיון ביולוגי לתת מנה נוספת של חיסון במצב בו אנו נמצאים? לדעתי זה דומה לחיסון  .4.9.3

של חיסון   Mismatchדומה לוהמצב עם וריאנט הדלתא שפעת שיש דעיכה לקראת סוף העונה. 

שפעת לקשישים הוא  ןיסוחשל לפני מספר שנים הראו שכאשר נותנים מינון גבוה  NEJM-שפעת. ב

צריך לציין כי במקרים .MISMATCHטיטר נוגדנים גבוה אצלם ומקטין את התלואה במצב של יוצר 

שעשוי  אותו הגיון ביולוגי. זה הללו אין היעלמות של התחלואה הקשה אך בודאי שיש ירידה ניכרת

 ה קשה מוריאנט הדלתא.לואחלוסייה המבוגרת להתגונן מתכלסייע לאו

אי אפשר לתת למצב להמשיך להתגלגל כי המספרים ידברו בעד עצמם וכשיהיו אלפי מקרים  .4.9.4

 .יהיו גם חולים קשים וברובם יהיו מהאוכלוסיה המבוגרת

 במנת חיסון שלישית.ומעלה  65לדעתי צריך להחליט וצריך לחסן בני  .4.9.5

  –פרופ' מיכאל גדלביץ  .4.10

 ק לגבי בטיחות ויעילות.נכנסתי לדיון עם מידע לא מספי .4.10.1

האמירה שיש מחויבות מוסרית ואתית ודחיפות בקבלת החלטה  והיא נכונה אם יש מצב שיש  .4.10.2

חובה לחסן. אם לא צריך לחסן אז אין דחיפות וצריך להמתין. נראה לי שיש כאן חשיבה חד 

 כיוונית וקשה לי עם זה.

חייבים להסתכל על הניסיון  המספרים המוצגים הם קטנים ואני חושש מהנושא של בטיחות. .4.10.3

 האנגלי, שאנחנו צועדים בעקבותם, בתקווה שלא נגיע למספרים האלה.

 חושב שכן ניתן להמתין. צריך בחישוב להסתכל לא רק על המונה אלא גם על המכנה. .4.10.4

גם אני חושש מצד אחד וחושש מצד שני. קודם כל אנו מצווים כרופאים לא להזיק. ד"ר מיסקין  .4.10.5

 משמעית ולא צריך להחליט כעת.צודק חד 

מצטרפת לפרופ' גדלביץ. שיעור ההדבקות זה לא חזות הכל, אלא  –פרופ' ליטל קינן בוקר  .4.11

הסיבוכים והתמותה ועל כך אין מספיק נתונים. אנחנו לא ממש יודעים אם מה שאנו רואים זה יותר 
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חיסון משופר, או נאבד את כתוצאה מדעיכה או מהתפרצות דלתא. אם נחסן ולא יסייע ואז גם יגיע 

 האמון של הציבור בהחלטות שלנו.

האם כל פעם שנראה דעיכה נתן מנת דחף? צריך להחליט איך לתכנן ברמה  –פרופ' מנפרד גרין  .4.12

הכוללת. לא חושב שדחוף כעת להחליט. צריך תכנית מסודרת. לא נוח לקבל החלטה כשלא מבינים את 

 נה שלישית אבל להמתין בינתיים.כל הממצאים. לדעתי יש להיערך למתן מ

הנוגדנים  רמתשמקורה בדעיכת  ,אנו רואים דעיכה של החיסוניות עם הזמן –פרופ' דנה וולף  .4.13

פעילות תה דעיכה משמעותית בי. הממצא במחקר של שיבא לפיו לא היאובהסתובבות וריאנט דלט

ים בסיכון מוגבר לתחלואה ואנו מבוגרים נמצאהיה בעובדים צעירים ובריאים. ה – ניטרול על פני הזמןה

לעדות נוספת לגבי ירידת  לא חושבת שיש מקום להמתין. לאור זאת, בעיצומו של גל הדבקות 

)מדוברים פחות חוששת לחכות ולראות את ההחמרה ועליה בתמותה.  שתחייב, האפקטיביות במבוגרים

ומזכירה שאת תופעות הלוואי מהמנה בעקבות המנה השלישית,  שנראהמתופעות הלוואי קודמים( 

 ומעלה. 65. ממליצה להתחיל לתת מנה שלישית לבני השניה ראינו יותר בצעירים

רחבת מהירה במסגרות מגן אבות וללמוד מזה היטב. חשוב לצאת לבדיקה נ –ד"ר יאן מיסקין  .4.14

 בשום אופן לא להרחיב חיסון גם לאוכלוסיה הכוללת. לפני קבלת תוצאות מהבדיקה בקשישים.

ברור שאנו במצב של ניהול סיכונים. קבלת החלטות בתנאים של אי ודאות. חושב  –ד"ר בעז לב  .4.15

וה מאשר אם נחסן. מציע פרופ' רהב תרוץ במקביל ומעלה יהיה יותר גב 65-70שהסיכון אם לא נחסן בני 

 עם הבדיקה שלה. חושב שצריך לחסן את הקשישים.

 

 

  –ד"ר אורי פיינשטיין  .4.16

בעיניי, ההטיות עלולות  מסכים שיש סיגנל לדעיכת חסינות אבל אני חושב שהסיגנל הוא חשוד. .4.16.1

מידע לצערי, תוך שבועיים יוכפל מספר החולים, ועל כן יצטבר  להיות גדולות מהאפקט הנמדד.

 .שיאפשר ניתוח ויקטין את ההטיותנוסף 

אין בידינו כעת נתוני מועילות או בטיחות מספקים למנות דחף. בעת קבלת ההחלטות על החיסון  .4.16.2

כעת כשהתמותה נמוכה הראשוני, כשהתמותה הייתה גבוהה יותר, המתנו בכל זאת לנתונים כאלו. 

 יותר, איננו ממתינים?

ה בסיס חזק גם הגישה בה נקטנו לחיסון הראשוני, מבוססת עובדות וניסויים קליניים, היוות .4.16.3

 –צריך לחשוב מראש אילו נתונים אנו מציגים לציבור על מנת לרתום אותו לרתימת הציבור. 

עובדות לגבי בטיחות ומועילות. החברה מציגה כרגע מעט עובדות אבל תציג מידע נוסף בזמן 

 הקרוב.

ע בוסטר, בין אם לאוכלוסייה מבצאנו יודעים מה לפיו מצג לייצר צריך להיזהר מבהעדר נתונים,  .4.16.4

אם נגלה  יעשה לדינמיקה של התחלואה והתמותה במדינה. ,הקשישה ובין אם לאוכלוסייה הכללית

העדר פעולה אקטיבית ממשית לריסון לקשישים אבל  2-3%שכל מה הבוסטר הזה נתן זה הגנה של 
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תעלה לנו בתחלואה בסדר גודל שד"ר הופרט ומ'  מנות דחף"()כי "בחרנו בפתרון של התחלואה 

 והתמותה הכללית תעלה. ציינו אז נשיג את האפקט ההפוך שקבענו להשיג

  –ד"ר יסמין מאור  .4.17

 מוד מהם.מאד מתלבטת. הנתונים המספריים קטנים מדי, ראשוניים מדי בכדי לל .4.17.1

 מוטרדת גם מההבדלים בין המודל של משרד הבריאות לזה של גרטנר. .4.17.2

 –מסכימה עם ההערות של ד"ר פיינשטיין. נוטה לחשוב בעד חיסון כי יש גורמים מתערבים  .4.17.3

תזמון החיסון, תחלואת רקע שלא קשורה בהכרח לגיל, מידע על נדבקים ואחרים. עד שנוכל לתקנן 

מן והשתכנעתי שאולי זה לא יועיל אבל הסיכון של לא לחסן הוא יותר את הדברים האלה יקח עוד ז

 גדול.

 ומעלה. 65-70יקח הרבה זמן לסדר את הנתונים. תומכת במתן חיסון מנה שלישית לבני  .4.17.4

לא חושבת שנוכל להגן על הקשישים רק באמצעות  –מהניסיון עם שפעת  –ד"ר אהרונה פרידמן  .4.18

ועד המנה השלישית מבצע  שיותנע. אולי צריך להשתמש באמצעים אחרים. עד בחיסון הקיים חיסונם

 . תאלנוסף מעבר לווריאנט הד ווריאנטכבר  להגיע עלול ,ח לחסן את כל הקשישיםשנצלי

 יש דעיכה ואין ספק שזן דלתא תורם לעליה בתחלואה הקשה. –ד"ר עמית הופרט  .4.19

  –פרופ' שלמה מעיין  .4.20

אין ברירה אלא לנקוט בשיטה אפידמיולוגית. מסכים עם המהססים שנוטים לתת את החיסון.   .4.20.1

ניסיון בבית חולים קטן ופריפרי לתת חיסון שלישי למדוכאי חיסון היה כישלון חרוץ.  מסכים גם מ

שעד שנתארגן למחקר נכון ולאור הצפוי מבחינת תחלואת מבוגרים יש לנו חובה אזרחית להגן 

עליהם. ברב העולם עוד לא נתנו אפילו מה ראשונה לכולם ואנחנו כבר במנה השלישית אבל אנחנו 

 ים להגן על המבוגרים.רוצ

יש תחלואת מבוגרים ויודעים מה צפוי לאור ההדבקה ומאחר שתופעות הלוואי הן מעטות לאחר  .4.20.2

 חיסון, אסור שניתן לאנקדוטות להסיח דעתנו מהחלטה לפי הרב.

 לדעתי ההחלטה צריכה להיות לתת מנת חיסון לקבוצות הגיל המבוגרים. .4.20.3

מתלבטת. אם נמתין זה לא יעשה נזק משמעותי אך כן יקנה לנו זמן להבין אם  –ד"ר מיכל שטיין  .4.21

מדובר בדעיכה או שזה מהזן דלתא. קבלת החלטה לא נכונה עלולה לערער את אמון הציבור 

 בהמלצותינו. אם זה לא דעיכה, לא מבינה איך זה יכול לסייע לחסן.

  –ד"ר ארנון שחר  .4.22

ה תעלה פי שניים, האם נקבל החלטה בלחץ זמן? מה מרגיש את כובד ההחלטה. אם התחלוא .4.22.1

נעשה אם חב' פייזר יביאו חיסון יותר מותאם לדלתא בעוד חודשיים? מה נעשה עם קשישים שכבר 

 נתנו להם מנת חיסון שלישית )אם ניתן(? 

אפשר לעשות הצבעה ובעוד שבועיים לחזור שוב על הצבעה בקרב חברים שלא החליטו, ללא דיון  .4.22.2

 נוסף.
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גם מהמתלבטים. נראה לי שיש בנתונים רמז שיש דעיכה שמפחיתה את  –"ר אביגדור שפרמן ד .4.23

ההגנה ממחלה אך כן ממחלה קשה ולכן חושב שיש כן לחכות למידע שד"ר הופרט אומר שיגיע בעוד 

 כשבוע.

 ימים. רב המקרים 10-בגלל כל מיני צנזורים יש נתונים שאוכל לקבל רק בעוד כ –ד"ר עמית הופרט  .4.24

 של תחלואה קשה היו השבוע ובעוד עשרה ימים ישתחררו נתונים שנוכל כבר לעבד יותר.

גם מחקר וגם ניתוחו אורכים זמן ולא מובטח שיתן לנו את המידע הנדרש  –פרופ' שמואל רשפון  .4.25

 בקרוב.

לפי ד"ר ורד עזרא, הסיבה שיש הרבה חולים קשים אך לא רואים אותם באשפוז  –ד"ר רבקה שפר  .4.26

 מבחינה מספרית היא בגלל שמשחררים אותם יחסית מהר לביתם.

לא סביר שנקבל החלטה שלא ברור על בסיס מה קיבלנו אותה.  יתכן שהפער  –פרופ'  מנפרד גרין  .4.27

 הוא לא מאד משמעותי, אך חשוב שנסגור אותו.

  –ליה אניס ד"ר אמי .4.28

ימים אבל צריך לעשות מאמץ ליצור בסיס נתונים  10לא בטוח שיהיו נתונים טובים יותר בעוד  .4.28.1

 יותר טוב להחלטה. 

 חושבת שיש להמתין עם מתן מנה שלישית. .4.28.2

מאמר מערכת גדול. הרבה מדינות החליטו לפתוח וללמוד  NY timesהיום פורסם ב –ד"ר רותי ישי  .4.29

ר ציינה שמחכה בדריכות לראות מה יוחלט בישראל. אני חושבת שכל לחיות עם הנגיף. סינגפו

ההחלטות שלנו צריכות להיות מאד מבוססות כי אנחנו גם משמשים דוגמא לעולם ויש לנו גם 

 אחריות  גלובלית.

 בספירת קולות של סקר בין חברי הצוות: .5

ם בסעיף זה מונעים בעיקר . יש להדגיש שהמצביעי15 –בעד לתת מנת חיסון שלישית כבר בזמן הקרוב  .5.1

מכך שיש מספיק נתונים להחלטה ושיקולים מוסריים שלא להשאיר את הקשישים בלי הגנה שיתכן שכן 

 ניתן לתת להם על ידי מנה שלישית.

. יש להדגיש כי המצביעים בסעיף זה מונעים על 19 –בעד להמתין ולא לתת מנת חיסון שלישית בשלב זה  .5.2

 מוצק לצורך קבלת ההחלטה. יד הרצון לקבל מידע יותר

 

 
  ב ב ר כ ה,

 
 פרופ' שמואל רשפון 

 ד"ר בעז לב
 
 

 
 נספחים
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 מצגת מכון גרטנר .1
 

 :העתקים
 יםחברי הצוות

 הנהלה:תיקי הנהלת האגף:ועדות:צט"מ:צט"מ )קורונה(-:תל אביב:שעחתיק: 

 

 


