
 

 

 צוות מייעץ לחיסון קורונה
25/1/2021 

 "ב שבט תשפ"אי
 87711021 סימוכין:

 
 

 לכבוד,
 פרופ' חזי לוי

 מנכ"ל משרד הבריאות

 שלום רב,

 24.1.2021 –סיכום המלצות קבוצת העבודה לתעדוף חיסונים נגד קורונה  - עשיריתישיבה הנדון: 

 

 עיקרי המלצות:

 :יה הכלליתיחיסון מחלימים באוכלוס .1

, למרות חלוף שנה מתחילת המגיפה, ומכאן חוזרתאירועי הדבקה אין שכיחות משמעותית של  .א

 . מפני הדבקה חוזרת כי בשלב זה החיסון הטבעי לאחר מחלה מקנה הגנה ההנחה

מחיסון אדם שהחלים ממחלת הקורונה. או סיכון יתר מניעה  איןחברי הוועדה סבורים כי  רוב .ב

ללא שידעו כי חלו  מחלימים 100,000 -מ למעלה היום עד חוסנו ישראל במדינתהנראה,  כפי

 מיעוט .מחלימים חיסון של מדיניות נהוגה בעולם שונות במדינותו במחלה ולכן לא נבדקו,

 .בנושאמדעי נוסף  מידע להצטברותחברי הוועדה סברו שיש להמתין 

 .מוכחת זה, במציאות של מחסור בחיסונים, לא מומלץ לחסן אדם שהחלים מקורונה בשלב .ג

 בחן בעתיד בהתאם למלאי החיסונים ולמידע שיצטבר מהעולם.  יהמלצה זו ת .ד

 

 :"מגן אבות"חיסון מחלימים  .2

לאור שכיחות משוערת גבוהה יותר של אבחנות כוזבות )בשל רוב חברי הוועדה המליצו כי  .א

מומלץ , משיקולים לוגיסטיים של יעילותויתר בהעדר סיכון ביצוע סקרים ללא תסמינים(, 

 במוסדות "מגן אבות".שהחלימו מקורונה לחסן דיירים ומאושפזים 

 החיסון, היהשנידייר או מאושפז שהתגלה כמאומת בין מנת החיסון הראשונה למנת החיסון  .ב

  .רופא המלצת פי על ויושלם יותר מאוחר למועד יידחה השני

מומלץ לקיים התייעצות פרטנית  –חיסון במוסדות "מגן אבות" הנמצאים במהלך התפרצות  .ג

 בין הרופא המטפל במוסד לרופא המחוזי לגבי עיתוי ואופן מתן החיסון.
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  – בחו"לנכנסים לישראל שהתחסנו  .3

מבחינה מקצועית טרם נבחנו סוגי החיסונים השונים בעולם כדי לאשרם בישראל ורק לאחר  .א

 ניתן יהיה לדון בכך. בחינתם 

אין מניעה להתייחס למחוסן מחו"ל באותו  – לגבי החיסונים שאושרו בישראל )פייזר ומודרנה( .ב

פרוצדורלי שאינו מדובר בעניין  אופן כמו בארץ, אלא אם עולה חשש לתעודות שאינן מהימנות.

 של הוועדה. ומסמכותה מעניינה 

 

  –חיסון לקראת שירות מילואים  .4

 לא ממליצה לתעדף אנשים המיועדים לשירות מילואים.  הוועדה .א

 בקרב האחרונה בשנה התחלואהו מצויה בסיכון שאינה וצעירה בריאה באוכלוסיה רוב פי על מדובר .ב

 .בכשירות שפגעה כזו או חריגה הייתה לא"ל בצה המילואים אנשי

רפואיים וחייל מילואים -כעקרון, הוועדה ממשיכה לקבוע את התעדוף משיקולים מקצועיים .ג

 באוכלוסיה הכללית. ממילא שנמצא בקבוצת סיכון מתועדף 

 

לא מומלץ לאפשר להורים לילדים הנמצאים בבידוד  –הורים לילדים שנמצאים בבידוד חיסון מנה שניה ל .5

לאפשר לתום תקופת הבידוד ובידוד לצורך חיסון במנה השניה. יש להמתין היחד עם ילדיהם לצאת מ

 חיסונם לאחר מכן. 

 

 . 21יתאפשר עד גיל המיוחד הוועדה מעדכנת את המלצתה כי חיסון ילדי החינוך  – חינוך מיוחד .6

 

 מתחתילדים מתן חיסון ל ניתן לשקולבהם רפואיים קיימים מצבים  – החרגות של חיסון ילדים בקופות .7

כאשר הסיכון המשוער של תחלואה קשה או תמותה מהנגיף עולה על הסיכון לחסן בגילאים שאין  16לגיל 

ק"ג, ההחלטה על תועלת מול סיכונים מתחרים הינה  40-מידע על מינון, יעילות או בטיחות. לילדים פחות מ

  לאישורים חריגים.בקופת החולים לפנות למנגנון כי ניתן יהיה מומלץ  ,. במקרים אלהמורכבת עוד יותר

 

הניגשים לבחינות הבגרות ותלמידי  'יב – 'הוועדה ממליצה לחסן תלמידים בכיתות יא – 18 עד 16חיסון בני  .8

 לפני בחינות ההסמכה.  'יד – 'יגכיתות 

a.  על פי שנתונים. : מומלץ לזמן לחיסון 18 – 16בני 

b. החיסון אישורמהמוסד לקופת החולים לצורך קבלת אישור  יציגו 'יד – 'יג תלמידי . 
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 :דברים בשם אומרם

 

הווטסאפ או בכל פורום של הקבוצה ישארו  מבקש שהדברים שנאמרים בדיונים או בקבוצת –ד"ר בעז לב  .1

דרך הדוברות של המשרד. הדברים יוצאים לעיתים מההקשר יש להעביר לתקשורת  יםמסרבין חברי הצוות. 

או שאינם מדוייקים וזה מקשה על העבודה וגם גורם אי נעימות לחברי הצוות. יש כללי דיברור למסרים 

 שיוצאים מהמשרד. 

 

  – חיסון מחלימים .2

  –ד"ר בעז לב  .2.1

  ות: במכל מיני סימחלימים לא מחסנים לא הגיע לידי מיצוי. עד היום נקטנו בגישה שהנושא

זה כולל גם קשישים ככל שאנחנו  המחלה מקנה למרבית האנשים חיסון, אין הדבקה חוזרת,

הפורום  יש הרבה אי הסכמות בעניין.מה לעשות עם סרולוגיה שלילית או חיובית. ברור לא . יודעים

 מתכנס כדי לקבל החלטות מדיניות מוסכמות. 

  יין לא מחסנים ועוקבים מה קורה בחצי שנה הקרובה הייתה הסכמה שעדלגבי חיסון מחלימים

בהתאם. ההמלצה את  נעדכןואם יסתבר שטעינו )ויש ועדת מעקב שזה תפקידה לראות שזה קורה( 

 עלתה שאלה ספציפית לגבי מגן אבות.

  חליט.שעליו להלא תמיד נגיע להסכמה כללית ונלך על פי דעת הרוב. אנחנו גוף מייעץ ויש גורם 

 לקסר: איריתד"ר  .2.2

 תה לאפשר חיסון של כל מגן אבות כולל דיירים מחלימים )אך לא דיון הראשון היהמלצת הצוות ב

איך מעיזים לחסן מחלימים כי אנחנו היו טענות קשות ובוטות היה היום דיון בכנסת וצוות(. 

הסיבה שלא חיסנו מחלימים למיטב הבנתי אין סכנה בחיסון מחלימים אלא מסכנים אותם. 

 בחיסוןסכנה לא ידועה אמירה ברורה שמבקשת . בגלל מחסור בחיסוניםר הכללי היא בציבו

  .והשיקול היה יעילות לוגיסטית כדי לא לחזור למוסדותמחלימים 

  פטירות. רבו שהובילו אפילו ליש תופעות לוואי ששקיפות והיא העדר  ןבדיונוספת שנשמעה טענה

 .שאין מידע שלא מגיע אלינוכמובן שאנחנו לא יודעים על כך, מקווה 

 זה אולי מיותר אך אינו מסכן את הדיירים. –מחלימים  דעתי היא שניתן לחסן 

  –דנה וולף פרופ'  .2.3

  שונים , מחלימים בעלי מאפייני מחלהמחלימים בזמנים שוניםיש  –ישות אחת מחלימים הם לא ,

 .FALSEאחד שיכול להיות  PCRעל סמך 
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  לא שקטה למנוע ממחלימים חיסון. ההחלטה בגלל הווריאנט הברזילאי )ממנאוס( מרגישה

הקודמת התקבלה בגלל מחסור בחיסונים. אם עדיין יש חוסר כדאי לבחון לפי הקבוצות ואם אין 

 .מחסור אז לחסן מחלימים

  –יאן מיסקין ד"ר  .2.4

  להם חיסון. מסכים שלא כל מתחילה הגדרנו שמחלימים זה לחצי שנה ואחרי זה צריך להציע

 מחלים זה אותו דבר אבל לא נוכל לעמוד בביצוע בדיקות סרולוגיות לכל אחד בקהילה.

 אלא במסגרת מחקר. לא לבצע בדיקות סרולוגיות 

 ההגנה רמת את משנה אולי הבריטי  הווריאנט .שחלה למי 85% של הגנה הראו הבריטים. 

  –גליה רהב פרופ'  .2.5

 עדיף  חודשים לפחות ולכן 7-8במהלך  בגלל חיסוניותנדרשים לא  כי לא לחסן מחלימים  וחלטה

 חוסנו.את מי שלא לחסן קודם 

  מקרים של  2יש   בחיסון מחלימים לא יודעים הרבה.לגבי סיכוןMIS-A  שדווחו ע"י ד"ר דרור

 מבורך.

 מדווחים על תופעה של שכידוע כן מחסנים מחלימים , האמריקאיםSerum-sickness-like 

disease .לא לתת.ממליצה אם לא מוכרחים לכן,  אצל שני עובדי בריאות שחוסנו  

  השיקולים הלוגיסטיים במוסד שבוע אחרי התפרצותאף מנהלי בתי אבות לוחצים לחסן קשישים .

 ממש לא תקין. זה בעיני  אנחנו לומדים תוך כדי תנועה. .לגיטימיים

  בהחלט מקובל אך להגיד שהחיסון פחות יעיל בקשישים זה לא נכון ולא זה שיש לוגיסטיקה זה

טיעון תקף לחסן מחלימים. לא הייתי עושה תכניות עד ליוני כי אנחנו לומדים כל הזמן. כל חודש 

 בחודשו אנו למדים ומשנים דעתנו וכל אחד מפרש אחרת את מה שאנחנו מדברים ביחד.

 מיכאל גדלביץ: רד" .2.6

 ברים שאמרה פרופ' רהבמסכים עם הרבה ד 

 אם כך היכן כל האלף איש מכל אלה  .בלבד 85%של  בהגנה מהמחלה יעילות שיש לא נראה סביר

אנחנו לא רואים את המקרים זה הרבה מאוד אנשים אולם  15% ? , שנדבקו שובו עד כהלשח

ים החוזרים של הדבקה. מה שאנחנו יודעים הוא מזערי לחלוטין. לגמרי לא סביר לסכן אנש

בתופעות לוואי אפילו הבנאליות. אם חלילה יהיה למישהו אנאפילקסיס לדעתי זה לא סביר לסכן 

 .כך אותו לשם

  מעבר ניתן לקבל ולחסן את מי שמוגדר כמחליםואז חושב שצריך להיות שיקול דעת רפואי מנומק .

 לזה לא ממליץ לחסן מחלימים. 
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  –ד"ר טל ברוש  .2.7

  טות של וריאנט חדש. המאמר שלזה כאל הדבקה חוזרת. יש שם התפלגבי מנאוס לא ניתן להתייחס

שמתאר את חיסוניות העדר בנוי על ניתוח מתמטי מאוד מסובך וספקולטיבי עם, להערכתי, מרווח 

 טעות גדול. 

  המחקר באוקספורד הוא היחיד שנעשה בצורה מקצועית על עובדי בריאות. בדקו כמה מחלימים

פוזיטיב לא היו הדבקות -בסרו זמנו להבדק בסרולוגיות.אנשים הו. PCR -היו חיוביים בש

זה . שליליים-לטובת הסרופחות  0.11. מבחינת הדבקות א סימפטומטיות היו בערך ותסימפטומטי

, שלא כוללת בכלל מקרים של החיסון של פייזר ומודרנהיעילות  95% -להשוות ללא בר השוואה 

 לא מפתחים סימפטומים אחרי חיסון או בכלל לא מחלה.אנשים  95%היותר . לכל אתסמיניים

  .מחלימים מחוסנים ובינתיים מי שחלה הוא מוגן במידה די סבירה של ודאות 

  מקרים שיש הרבה ויש חשש במגן אבות הרבה מאוד אבחנות נעשו בסקרים ולא בגלל סימפטומים

  .לכן זה היה שילוב של החלטה אופרטיבית לוגיסטית –כוזבים  

 וגם אם מישהו שגה באבחנה אין לזה  ,יןיזה לא מענבמבט של ניהול פנדמיה ורה התחתונה, בש

אם לעומת זאת, . מחלימים חיסון ולא חושב שצריך להתעסק עם השפעה רבה על המגיפה

אדם יכול להיות בטעות מאובחן כחולה ואין לי בעיה שיתחסן כי  –מסתכלים על האדם הספציפי 

שרופא מטפל לפי שיקול דעתו סביר להמליץ לא חזינו בשיעורים גבוהים של תופעות לוואי. לכן זה 

 .יתן אישור להתחסןי

  –לב בעז ד"ר  .2.8

  כל מי לאותה  להבטיחכדי מנה שניה  "ממשכנים"עדיין משאב במחסור. היום עדיין החיסונים הם

 . ולכן עלתה השאלה הלוגיסטיקה מסובכתאין עדיין מספיק חיסונים.  .שקיבל מנה ראשונה

  –טליה אגמון עו"ד  .2.9

  ארך. החתך היה סמי תויכול להיות שי ,חיסון לחצי שנהתוקף קבענו שרירותית  -לגבי התוקף

ר עבורם מחלימים יוצבה בציבור שחיסון של מחשקיימת  –לגבי חיסון מחלימים שרירותי לכולם. 

אם  סכנה מוגברת. זו שאלה קלינית שנשמח לקבל תשובה כדי שנוכל להעביר מסר ברור לציבור.

 צריך להוציא הודעה ברורה. –אין סכנה 

  הנימוק לאי חיסון מחלימים לא היה סיכון, אלא מחסור בחיסונים.  הנימוק לחיסון המחלימים

 יקות הסקר.במגן אבות היה שילוב של לוגיסטיקה ובד

  יש לבחון מקרים לגופם. הם לא ישפיעו  –במקרים פרטניים של מחלימים שיבקשו להתחסן

)למשל, מי שהיו לו  אפשר להגדיר קריטריונים לחריגים האלהמשמעותית על מחסור בחיסונים. 

מספר תוצאות שליליות ורק אחת חיובית ברצף, בלי סימפטומים ואולי סרולוגיה שלילית, ומהצד 
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הוא בקבוצת סיכון מוגברת. יש להביא בחשבון גם את הסיכון מאי קבלת  –ני של המשוואה הש

 מות.לאוכלוסיות מסוי -חיסון 

  -לב  בעזד"ר  .2.10

 ולצורך כך הוקם  ביקשנו מקופות החולים להקים מנגנון. באותם המקרים שיש ספק צריך לאפשר

 המנגנון הקופתי. 

 - אלי סומך 'פרופ .2.11

  מדי פעם מזכירים שרמת הנוגדנים נמוכה וצריך לתת להם בוסטר. בדיקת  –לגבי המחלימים

ם והם מראים ששיעור התחלואה החוזרת במחלימים יתייהנוגדנים לא באה במקום הנתונים האמ

 (.5% -בהרבה יותר קטנה מאשר במתחסנים )פחות מ

 חודשים. 8 –מאמרים שהחיסוניות מספיקה לפחות ל  ישנם 

  לא אפס. גם הוא  אבל לא משמעותיהוא  –לגבי הסיכון 

  שעדיין לא  20-40צריך לקחת בחשבון כי יש קבוצה גדולה באוכלוסיה של בני –אלו שלא חוסנו

, השמנת יתר, IBDרשאים להתחסן. בגילאים הללו יש הרבה כאלה עם גורמי סיכון כגון אסתמה, 

 יתר לחץ דם ועוד.

  ת האלימות שלו. לא סביר שבין הצעירים רק וירוס משנה אושתנה כעת לנגד עינינו. הממשהו

בקרב גם של מחלה קשה מקרים נוספים הנשים בהיריון יפגעו. אם הן נפגעו אני חושש שנראה 

 רק לאחר מכן לחסן מחלימים.ו אותםלכן צריך לחסן צעירים. 

 הקופתי.  בעד לעשות שימוש במנגנון 

  –חמו יורם תא"ל )במיל(  .2.12

  חיסנו . אני אומר זאת כיוון שעד היום שנחשב מחלים והוא מעוניין בולא נכון למנוע חיסון ממי

 ולא ראינו תגובות משמעותיות כתוצאה מהחיסון אחרי החלמה. כנראה  מלא מחלימים

  כאלו שהיו חולים וכאלו שבמקרה התגלו ולא בטוח שזה באמת חיובי –יש כל מיני מחלימים. 

  .המסקנה שלי היא מי שמותר יודעים כמה רשומים אצלנו. כמה שייכים להשתייך לקבוצות האלה

 .לא מדובר במיליוני אנשים אלא כמה עשרות אלפים ,לו והוא רוצה לא הייתי מונע ממנו. בסוף

  –פרופ' אביגדור שפרמן  .2.13

  הדבקות בסדר גודל אז היו אי אפשר להתייחס רק למספרים בארץ. אם זו הייתה תופעה עולמית

 היו חולים. שוי טוב מאוד שהיו סרונגטיב סיכיש היינו שומעים ממנה. של מיליונים ו

  בעיני אם יש מישהו שנמצא בקבוצת סיכון והוא מחלים הוא כן ראוי שהשיקול הרפואי הוא

 לחיסון. 
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ולכן לא נכון להתחיל לסווג את  על הפשטות של ההגדרות חשוב לשמור -לב  בעזד"ר  .2.14

 המחלימים לפי סוגים.

  –גרין מנפרד פרופ'  .2.15

  נים בשגרה שאנחנו וסלנו חיאין ק עם נגיף חדש אלא בסיטואציה אחרת. מתעסקים לא ראנחנו

יוצאים מנקודת .  אנחנו DTPלא פוליו, לא חצבת ולא בעבר. או חוסנת אם חלית השואלים אדם 

 אני מדבר על חיסונים רגילים שאנשים מקבלים.מוצא שאין בעיה לחסן גם אם אדם חלה. 

 להעביר מסר לציבור שאין חשש מקבלת חיסוןיש הציבור מקבל מסר שמדובר כאן במשהו חדש ו 

 זה פשוט מסבך את החיים. לאחר החלמה.

 תנים הטבה למי שחוסן. אם חוסנת תקבל יש גם סוגיה שהיא חצי רפואית וחצי ציבורית שאנחנו נו

תעודה ואם חלית זה משהו אחר אבל בכל מקרה תקבל דרכון ירוק. יש אלמנט שאנשים רואים 

יש קטגוריה חדשה. אם יש תיעוד שמישהו חלה או חוסן צריכה  –זאת כהטבה ולא מבין מה קורה 

 להיות אותה אמירה ולא לסבך.

  לא שהחלימו. אם הם כל כך רוצים זה לא מסוכן לתת להם. לא כל כך הרבה אנשים רוצים חיסון

 אפשר לתת חיסון.  –זה לא אסור לחסן מחלים 

 זה תעשיה  הסרולוגיה הפכה להיות תעשייה שעושה המון נזק וחייבים מדיניות על זה כי אין הגדרה

ה בתשלום שמבטיחה משהו שאנחנו לא יודעים מה לעשות עם המידע הזה. חייבים לצאת באמיר

 ברורה: תפסיקו לעשות את זה!

 

  –פרופ' דני כהן  .2.16

  תגובה חיסונית לזיהום טבעי בקורונה יותר טובה במחלימים מבוגרים מאשר בצעירים, כנראה

כתוצאה ממחלה קשה יותר במבוגרים. גם השרדות טובה יותר של נוגדנים לאורך זמן . ההיפך קורה 

לאחר חיסון, עם תגובה טובה יותר בצעירים לעומת מבוגרים לפחות זמן קצר אחרי  במידה מסויימת

 מתן החיסון.

  מסכים עם פרופ' גרין לגבי הסרולוגיה לפרטיים. זה מיותר ואין צורך בכך. סרולוגיה ממשיכה להיות

 אפידמיולוגיים.-בעלת משמעות רבה ברמה אוכלוסייתית בסקרים סרו

  –ד"ר ארנון שחר  .2.17

 לא יכולים לקחת על עצמנו השיקול דעת של הרופא מי הוא  אנחנוFALSE POSITIVE בשביל.

זה יש מנגנון של ועדת חריגים שאצלנו עושים בצורה אזורית או אפשר גם קופתית. אם היא תהיה 

  עבור מי שרוצה אז זה לא חריגים. צריך מאד להיזהר במסר שאנו מעבירים.
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 ריכים להיות מאד ברורים. אנחנו מנסים לחסום את ביצוע צריך להחליט בעניין הסרולוגיה. צ

בדיקות סרולוגיות אבל הישראלים מצליחים למצוא מהיכן לקבל אישור ומבצעים בכוחות עצמם. 

 צריך להוציא מסרים קצרים, פשוטים וברורים לציבור בעניין.

ם אותם מוקדם מדי לדבר על חיסון מחלימים כאשר אחרים צריכי –ד"ר אהרונה פרידמן  .2.18

האם לתת מנה אחת? שתי מנות? זה משהו שצריך לחשוב עליו  – לחסן אותםקודם. גם לא יודעים איך 

בגלל  ,נעשה כי אין להם שום אפשרות לדעת מי מחלים ומי לא)חיסון מחלימים( לעומק. בארה"ב זה 

 הנושא של חיסיון מידע. 

 ויש גם רופאי משפחה ששולחים  אני מסכימה שיש בלאגן שלם בשטח ,לגבי הנושא של נוגדנים

 לביצוע בדיקת נוגדנים.

 תפקידה חשוב מאד בחיסון מחלימים אך אם הם מאשרים צריך גם מנגנון של  ,לגבי ועדת חריגים

 מעקב אחריהם.

 –שלמה מעין פרופ'  .2.19

  אם לא בטוח שהמשאב בחוסר אז מציע לחסן. אם הוא המשאב במחסור אז ברור שעדיף את מי 

 הם רק בשלב הבא.שלא חלה ולגבי

 .לא היה קוטל סרולוגיה באופן קטגורי. זה נעשה בסופו של דבר וצריך לעשות אינטרפרטציה נכונה 

יש מפגש בין סקרנות בין רופאים והציבור יחד עם רצון של גופים להרוויח  –דנה וולף פרופ'  .2.20

ה חיסוניות או לתת לאדם הגדרלקבוע כסף. צריך לחדד שהסרולוגיה היא כלי מחקרי ולא יכולה לכוון 

 .מחוסןשהוא 

 יאן מיסקיןד"ר  .2.21

  הוא כלי מחקרי וככזה, צריך להתבצע חינם. סרולוגיה 

  אנחנו נצליח להפחית בבדיקות הסרולוגיה רק אם אנשים יראו שלא יוצא להם מזה דבר ואין לזה

 השפעה, ואז אחרים יפסיקו לבקש.

  –גרין מנפרד פרופ'  .2.22

  לא לצורך אבחוני וניהול אופרטיבי של במחקר בטוח שצריך להמשיך בזה אבל לגבי הסרולוגיה

 להסתמך על הסרולוגיה לצורך הגדרת מחוסן. שלא ניתן מסר חשוב שיצא לציבור הפנדמיה. 

  –רון דגן פרופ'  .2.23

  משרד הבריאותבסוף להמליץ דברים ברורים לתפקידנו. 

  שני  הציבור. אם מצטרפים למחקר אלה עייתהט זוסרולוגיה אמצעות בקביעת מידת התחסנות

 .דברים שונים

  מצבים 2של ליצור סכימה ממליץ  –מחלימים: 
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o על זה אין ויכוחינית והיה חיובי הוא ברור. אדם שחלה קל.  

o אם לא חלה אז מבחינתנו לא בטוח שהוא באמת מחלים. 

  לא עברה ולידציה ואין להתחשב בה –סרולוגיה לא משנה שום דבר ה זריקות חיסון 2מי שקיבל 

  –דוד דביר ד"ר  .2.24

  לא מקבל את האמירה שלא ניתן לפטור את בעיית הסרולוגיה. לקופות ניתן לסגור את האפשרות

 .לדעתי סכימות יסבכו את העניין. והן יפסיקו לעשות סרולוגיות

  וקבוצות צעירים שבסיכון ועדיין לא חוסנ –לפתוח לכל האנשים שלא חוסנו יש. 

 אין פה סכנה. רק מי שמרגיש שנמצא בסיכון יוכל לגשת ולקבל את החיסון 

  - אלי סומךפרופ'  .2.25

  ברגע שמתחילים ליצור קבוצות של מחלימים לא נצא מזה. יהיו כאלה עם סימפטומים קלים

לא מכיר מצב של תחלואה בו בטעות כי הם לא מוגנים , יהיה קשה למצוא משהו חד משמעי. שחשי

 מוגברת במחלימים שחלו לאחר מחלה ללא סימפטומים או עם סימפטומים קלים בלבד. חוזרת

  קודם כל חשוב עדיין המשאב במחסור ואנחנו עדיין לא שם. יש עדיין מיליונים שלא חוסנו ולכן

 .לחסן את מי שלא חוסן

 מופעלים סרולוגיות בדיקות מונעים איך רואה ולא' וולף פרופעם  מסכימה - מאור יסמין"ר ד .

 מאד הנחיה להוציא צריךעלינו לחצים של מחלימים שאין להם סרולוגיה והם רוצים להתחסן. 

 .מסגרת באף לבצע לאפשר ולא ברורה

  - רותי ישיד"ר  .2.26

  ומבחינה רגולטורית לא ניתן למנוע זאת  מעבדות רפואיות כבר התחילו למכור את הסרולוגיהיש

 . הפרוטוקולניתן לחייב לעבוד לפי . מהם

 כי ןשוויובמידה ויקבלו החלטה שלא לבצע אנחנו מייצרים חוסר צריך גם לקחת בחשבון ש 

 וצאה תהיה שרק מי שיכול לממן יבצע בדיקה. התו אינן זולותהבדיקות הסרולוגיות 

 שרוצים לדעת שהם מוגנים לאחר שביצעו את  צפים בבקשות לבדיקות כולל אנשי רפואהואנחנו מ

 החיסון.

  - אלה מנדלסוןופ' פר .2.27

 זהר שיהיה שוק פרוע של יצריך להמליצים על זה כדי שלא תהיה אפליה. צריך לשקול בחיוב למי מ

לא מבינה כיצד קובעים מידת החיסוניות לפי חלק מהסרולוגיות שכלל לא . בדיקות סרולוגיות

 .נבדקו ולא מסוגלות לקבוע מה מידת ההגנה
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  אנחנו רואים שיש מחלימים ממזמן ורואים דעיכה של נוגדנים נגדRBD  ואנחנו לא יודעים מה

 צריך לבצע בדיקת נוגדנים ולחסן אם אין.מצבם. מי שחלה לפני יותר מחצי שנה 

 

 12-16חיסון ילדים בגילאים  .3

פנינו לפייזר התבקשנו להתייחס לאפשרות חיסון ילדים צעירים מההתוויה הקיימת.  –לב בעז ד"ר  .3.1

האם נכון אבקש מחברי הצוות לחקור בעניין ובהמשך נדון בנושא זה. קיבלנו תשובה. בעניין וטרם 

 ?לחשוב על זה גם אם פייזר לא יענומקצועית 

  –)מצגת( מיכל שטיין ד"ר דודי גרינברג וד"ר  .3.2

  זה קיים גם 18ה במספר המקרים בילדים עד גיל יש עלי. חולים במצב קשהילדים הפיזור ההוצג .

 .חוםעקב ילדים שהגיעו לבית החולים בעיקר . בארה"ב וזה לא רק מאפיין את ישראל

  יש עליה בגיל להופעה של סינדרום שמביא את הילדים לאשפוז בטיפול נמרץ ומכשירי הנשמה. יש

אולם לא ברור האם נפטרו בעקבות הקורונה או מסיבה אחרת מקרי תמותה של ילדים שנפטרו  2

 חות קורונה. בנוכ

 מחברת פייזר יגיעו בשבועות הקרוביםבנושא נתונים ה. 

  מודרנה ופייזר. כיום  –באיזה מהחברות נשתמש זה יהיה בהתאם לנתונים שיגיעו מהחברות

 רואים יותר ויותר ילדים מאושפזים די תואם את חוק המספרים הגדולים.

 רמב"ם, הדסה, קפלן, סורוקה.(ץ שנמצאים בטיפול נמרץ ילדים ברחבי האר 10 -יש כ( 

  מערכת החינוך בזהירות ובקפסולות. לפתוח אתהמלצתנו בשלב זה היא 

  

 בחו"לנכנסים לישראל שהתחסנו  .4

 האם  –חלקם עם שני חיסונים של פייזר  –יחסים למחוסנים המגיעים מחו"ל ימת יךא –ד"ר בעז לב  .4.1

 להתייחס לאישור חיסון?

  –ברוש טל ד"ר  .4.2

  עדה הזוופחות לו הסוגיה הזו היאבעיקר להבטיח שאין רמאויות ובעיני זו שאלה. 

  חיסונים שלא נקבעה יעילותם בארץ. צריך יהיה  מה עושים עםהשאלה היותר רלוונטית היא

 .לחשוב ולדון בזה בבוא העת

 

 שירות מילואיםלקראת חיסון  .5

ברגע שגמרנו את האוכלוסיות שמתחסנות מסיבות רפואיות השאלה היא כמה אנחנו  –לב בעז ד"ר  .5.1

 ולהתחיל לדון בקבוצות שיש לתעדף משיקולים אחרים. רוצים להיות ספציפיים
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יש הרבה מלוניות ואנחנו מאפשרים לגבי אנשי מילואים המשרתים במלוניות.  –יאן מיסקין ד"ר  .5.2

מפיקוד העורף. משתדלים לעשות את זה מספיק מתקבלות שלאנשים האלה להתחסן על פי רשימות 

יסים בצו להעמיד אותם בחשיפה ובסיכון כאשר הם מגו זמן לפני הגיוס. אנחנו חושבים שזה לא ראוי

 על ידי המדינה. 

 לא ממליץ על כך. ה הכללית וילאוכלוסיצריך להקביל חושב שזה  –לגבי מילואים באופן כללי  .5.3

לצרכים כאלה.  והם לא עשו בזה שימוש 100,000בישיבות הראשונות הקצנו לצבא  –צפריר חנה ד"ר  .5.4

 האם להקצות מכסה נוספת ומה תהיה גודלה?

 .בשלב כזה מתקדם נצטרך בקרוב לפתוח לכולםסבורה ש –קינן בוקר ליטל פרופ'  .5.5

 - טל ברושד"ר  .5.6

  שבועות. 4תהליך החיסון מצריך לפחות  .קשהיזה מאוד חושב ש –אופרטיבית 

 ל הסתדר מצוין עם מילואימניקים בשנה האחרונה, אין פגיעה אופרטיבית בצבא"צה. 

 יה הכללית. לא יבאוכלוס מילואים אינם עם גורמי סיכון ומי שכן יחוסן על פי התעדוףהאנשי  רוב

 רואה בכך הצדקה. 

ים. השאלה ל המקבלים שירות מקופות החול"יש בצבא אנשים שמתנדבים בצה –אניס אמיליה ד"ר  .5.7

  באזרחות או להגיד לצבא לחסן אותם?האם לחסנם 

 לומר לקופות לחסן אותם.ממליץ  –לב בעז ד"ר  .5.8

 

 האם לאפשר להם להתחסן במנה השניה -ם שנמצאים בבידוד יהורים לילד .6

מהבידוד, שימתינו לתום תקופת הבידוד וישלימו  אנשים שבבידוד לא צריכים לצאת –טל ברוש ד"ר  .6.1

 את המנה השניה לאחר מכן.

 

 .21לתעדף החיסון שלהם עד גיל מומלץ . 21ילדי החינוך המיוחד מגיעים עד גיל  – חינוך מיוחד .7

 

 החרגות של חיסון ילדים בקופות .8

 .מנגנוןמבקשים לוודא קיומו של  –לב בעז ד"ר  .8.1

  –שחר ארנון ד"ר  .8.2

  שאינם רפואיים. יש ועדה ארצית למקרים הרפואיים. למקרים בכל מחוז יש ועדת חריגים 

 ילד עם ברונכיוליטיס מאוד חריפה ועם רזרבה למשל:  – כ מדובר בילדים על גבול התעדוף"בדר

 .BMI - 50 עם  15בת נמוכה מאוד.  ריאתית

  ממשרד הבריאות בעניין. גיבוי מים ומבקשים ימעוניינים לאשר במקרים מסואנחנו 
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חשוב שיהיה גורם במשרד הבריאות שיתן את הגושפנקא במקרים של חריגה  –מיסקין יאן ד"ר  .8.3

 מישהו כמו ד"ר הדר אלעד. מההתוויות

 

 18 – 16 גיל חיסון בני .9

  –אניס  אמיליהד"ר  .9.1

 הבגרות . הנימוק היה בחינות'יב 'יא הוחלט שמחסנים תלמידי. 

  בני ישיבות, ילדים שנפלטו  – לבחינות בגרותמבקשת התייחסות האם לחסן כאלו שלא ניגשים

  מהמערכת.

 50,000 -מדובר על כ –באדר בני הישיבות יוצאים לחופשה  'א-בש בחשבון לקחת גם צריך –"ר בעז לב ד .9.2

 .בקהילה רבות להדבקות להוביל שעלול דבר. ילדים

 ממליצהיהיה קשה לדעת מי במסגרת ומי לא ולכן בגלל עקרון הפשטות  לקופות – שטיין מיכל"ר ד .9.3

 .שנתונים לפי לחסן

 .לדעתי צריך לחסן את כולם בשל ערך השוויון  –רשפון שמואל פרופ' .9.4

 יותר לקבוצה לפתוח הזמן זהמשיקולים לא רפואיים.  לתעדוף יםרנגר לאט לאט - סומך אלי' פרופ .9.5

או לפתוח בהדרגה  לכולם לפתוח פשוט הכיו מזה נצא לא אנחנו. 25 גיל עד זה ישיבה בחורי. רחבה

 .ימנע מעומסים בתחנות החיסוןכדי לה 20-40לבני 

במידה  וממתינים להתחסן? תורים קבעושומעלה  40 -מבני ה אחוזה מה - חמו יורם"ל )במיל( תא .9.6

 היותם בגלל לחיסון נשלחו הילדיםלכלל האוכלוסיה.  החיסוןאת  לשחררוהגילאים הללו מוצו ניתן 

 .ספר בבית תלמידים

 .מקבילים ואין סיבה להפלות בין קבוצות סטודנטים. יש 25 גיל עד זה ישיבות -אגמון  טליה"ד עו .9.7

. אין מת בגלל המקצוע שלהם כי הם ניגשים לבגרותפתחנו את זה לקבוצה מסוי -גרין  מנפרדפרופ'  .9.8

 מקום להתחיל להכליל בקבוצה אחרים. 

  .שניגשים לבגרות והולכים להתחייל 'יד 'יג תלמידייוכלו להתחסן +  18 – 16 בני: מסכם  -לב  בעז"ר ד .9.9

שהקופות  .להתחסן לכולם לפתוח צריך 40 לגיל שמגיעים מרגע -חמו  יורם"ל )במיל( תא .9.10

 והגעה למי שהחיסון חיוני עבורו.  באיתוראת האנרגיה  ישקיעו במקביל

ימתינו כמו ממליץ שלגבי תלמידי ישיבות מאחר ואין להם דד ליין של בגרות אז  - בעז לבד"ר  .9.11

 ה.ייתר האוכלוסי

  יה שעברה לקופות היא לפי גיל.ההנח - דויד דבירד"ר  .9.12

על פי אישור מהמוסד שבו צריכים לסיים את  'יד -'על פי שנתונים. יג 18 – 16 -לב  בעזד"ר  .9.13

 .הלימודים. כל השאר ימתינו לתורם
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 שהוצג בסיום הדיון: תוצאות השאלון  .10

 ?21%/ לא =  81%כן =  האם לאפשר לחסן אנשים מחלימים עם סרולוגיה שלילית 

 ?50%/ לא =  50%כן =  האם לאפשר חיסון מחלימים לאחר שהאפשרות להתחסן נפתחת לכלל הציבור 

 ?50%/ לא =  50%כן =  האם לאפשר חיסון מחלימים בכלל 

  13%לא =  /87%כן =  ?16-18 -ההאם לחסן את כל בני 

 ?"57.5%/ לא =  62.5%כן  =  האם לחסן מחלימים במסגרות של "מגן אבות 

 ?למחלימים ממסגרות של "מגן אבות" שקיבלו כבר חיסון ראשון, האם לתת את החיסון השני                     

 40%/ לא =  60%כן = 

 

  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-תל אביב:שעחתיק: 

 


