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 + צט"מהוועדה המייעצת לחיסוני קורונה 

 
 2021נובמבר  28
 "ד כסלו תשפ"בכ
 

 לכבוד,
 פרופ' נחמן אש

 מנכ"ל משרד הבריאות

 שלום רב,

 202127.10. –הוועדה המייעצת לחיסוני קורונה  צט"מ +  – 35 דיוןהנדון: 

 

 תמצית הדיון וההמלצות

 הצגת נתונים ע"י נציגי חברת מודרנה בנושא בוסטר: .1

מק"ג כמנת דחף  100מק"ג כמנת דחף לאוכלוסייה הכללית, ומנה של  50החברה מייעדת מינון של  .1.1

מק"ג מהווה אופטימיזציה בין יעילות לבטיחות וגם חסכונית  50חיסון. המנה המופחתת של  למדוכאי

 מבחינת מלאי.

( בקרב מתנדבי breakthrough infectionsאוגוסט הופיעה עלייה בשיעור פריצות חיסון )-בחודשים יולי .1.2

תנדבים. נמצא של מודרנה, יחד עם עליית גל הדלתא ועם חלוף חודשים מחיסון המ phase 3מחקר 

 8חודשים קודם לכן וכאלו שחוסנו  13הבדל משמעותי בשיעור פריצות החיסון בין מתנדבים שחוסנו 

 חודשים קודם לכן.

כייל נוגדנים מנטרלים אחרי מנת הדחף היה גבוה יותר מאשר אחרי מנה ראשונה ושנייה, כולל בנטרול  .1.3

 של וריאנטים )בטא, גאמא, דלתא(. 

חודשים,  6 -מתנדבים. לציין כי רובם חוסנו לאחר יותר מ 344 -ו מנות בוסטר לבמחקר הקליני ניתנ .1.4

חודשים. תופעות לוואי מקומיות ומערכתיות בשבוע הראשון הופיעו בשכיחות  6אולם חלקם גם לפני 

מעט נמוכה יותר לאחר בוסטר מאשר אחרי המנות הראשונות, למעט לימפאדנופתיה בבית השחי 

 לא נצפו תופעות לוואי קשות הקשורות לחיסון או תמותה. )בעיקר בצעירים(. 

(. כייל נוגדנים immune-bridgingהקודם ) phase 3אימונוגניות נבדקה מול תוצאות של מחקר  .1.5

יחסית לכייל אחרי מנה  1.7( היה גבוה פי pseudovirus neutralizationמנטרלים לאחר מנה שלישית )

מלפני מנת הבוסטר(.  3.3עלייה פי  94%וב המכריע של הנבדקים )שנייה. תגובה סרולוגית הופיעה בר

 התגובה הסרולוגית היתה דומה בגילים שונים. 

, פייזר או מודרנה, עם תוצא סרולוגי כמעט J&Jבמחקר אחר נבדק מתן בוסטר הטרולוגי לאחר חיסון  .1.6

 זהה. 
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 הצגת נתונים ע"י נציגי חברת מודרנה בנושא חיסון ילדים )מצגת לא להפצה, ע"פ בקשת החברה(:  .2

שנים,  12חודשים עד  6למחקר גויסו ילדים בגילאים  – KidCoveהוצגו תוצאות ראשוניות של מחקר  .2.1

ינון של נבחר מ open-label dose escalationבקבוצות גיל שונות ובמינונים שונים. לאחר חלק ראשון 

שנים הוצגו  6-12שנים. בקבוצת המחקר  6-חוד' 6מק"ג לגילאים  25שנים ומינון  6-12מק"ג לגילאים  50

 שקיבלו פלצבו.  995 -ילדים שקיבלו חיסון ו 3758נתונים על 

 נתוני בטיחות קיימים עבור כמחציתם לאחר יותר מחודשיים מקבלת מנה שנייה.  .2.2

)ממחקר קודם(,  18-25בני  296שנים מול מדגם של  6-12ילדים  134מתוך מדגם של  נתוני אימונוגניות .2.3

 pseudovirus. כייל נוגדנים מנטרלים לאחר מנה שנייה )immune-bridgingהוצגו כמחקר 

neutralization 99.3%קונברסיה היה -, שיעור סרו18-25מאשר בבני   1.51פי  6-12( היה גבוה בבני 

 ני המדדים ענו על דרישות מקדימות להצלחה.. ש98.6%לעומת 

לאור המידע שהוצג לועדת החיסונים על ידי חברת מודרנה, הוועדה ממליצה  - מתן בוסטר למחוסני מודרנה .3

מיקרוגרם. רוב חברי הוועדה סברו כי יש לתת את מנת הבוסטר  50על מתן בוסטר למחוסני מודרנה במינון 

חודשים.  6ן השני על אף ההמלצה של היצרן לתת את מנת הדחף אחרי חודשים ממועד מתן החיסו 5בחלוף 

חודשים למתן שלו  5הסיבות להמלצת הוועדה הן: א. ככל הנראה אין הבדל ביולוגי בין מתן מנת דחף אחרי 

חודשים. ב.  הנתונים שהציגה החברה כוללים מתן מנת דחף גם בטווח זמן זה. ג.  לא סביר שקיים  6אחרי 

חודשים כפי שמומלץ אחרי חיסון מתוצרת פייזר  5ך. ד. רוב חברי הועדה סברו מתן מנת דחף  אחרי סיכון בכ

חשוב מטעמי פשטות ואחידות ולמניעת בלבול בשל סוגי החיסונים השונים, המינונים השונים, טווחי הזמנים 

ם וזאת לאור ההמלצה חודשי 6השונים והזכאויות לתו ירוק. חברת ועדה אחת סברה שיש להעדיף מרווח של 

 של חברת מודרנה וכי יש להתגבר על השיקולים התפעוליים הנובעים מכך. 

4. Mix and Match חברי הוועדה סבורים כי אין די נתונים, בשלב זה, היכולים  – בין טכנולוגיות של חיסונים

נראה לא צפויות בעיות להצביע על היעילות ועל הסיכונים בשילוב בין טכנולוגיות שונות של חיסונים. ככל ה

בטיחות אולם אין בשלב זה די מחקרים שתומכים בכך. לפיכך, לא מומלץ בעת הזאת לשלב בין טכנולוגיות 

 למעט למנועי חיסון בטכנולוגיה מסויימת, או כאשר קיים מחסור.  

 חברי הוועדה סבורים כי לא מומלץ לחסן, בשלב זה, – 18( מתחת לגיל AZ) ASTRAZENECAחיסון  .5

וטרם אושר  18 -. הנימוקים לכך הם: א. חיסון זה טרם נבדק בגילאים צעירים מ18מתחת לגיל  AZבחיסון 

 TTSלגילים אלה על ידי רשויות רגולטוריות אחרות. ב. קיומן של תופעות לוואי המוכרות בחיסון זה , למשל 

יים יש לבחון מנגנון מתאים בנשים צעירות, טרם נבדק בטווח גילים זה. הושמעו הדעות שבמקרים ספציפ

 . 18 -גם בגילאים צעירים מ AZלאפשר חיסון 

התקיים דיון בעקבות החלטת הממשלה להכיר במחוסני ספוטניק המגיעים  -חיסון ספוטניק )החיסון הרוסי(  .6

לישראל לצורכי מתן תו ירוק במתווה תיירות חדש, בכפוף לבדיקה סרולוגית בנתב"ג. מאחר שהחיסון לא 
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ע"י אב"ע, רוב חברי הצוות סברו כי קיימת בעייתיות בהתייחסות שווה לחיסון זה ולחיסונים מוכרים הוכר 

אחרים. מאידך, לפי מיטב ההבנה כיום, אין ככל הנראה בעייתיות הקשורה ליעילות החיסון, אלא ככל 

הבריאות  הנראה לתהליכי ייצור שלו, וחששות הקשורים לבטיחות כתוצאה מכך. הצוות ממליץ למשרד

 לפנות לאב"ע ולקבל נתונים לגבי יעילות ומועילות החיסון.

 

 :דברים בשם אמרם

  – (מודרנהד"ר ריטה דס  )חב'  .1

 החברה הציגה נתונים בנושא מנת דחף )בוסטר(. מצורפת מצגת. ראה עיקרי ההצגה בסיכום לעיל. .1.1

מצורפת. ראה עיקרי ההצגה החברה הציגה נתונים בנושא חיסון ילדים. לבקשת החברה מצגת איננה  .1.2

 בסיכום לעיל.

ויותר  65תודה על ההצגה המעניינת. אני תוהה איך אתם מסבירים את הדעיכה בבני  –ד"ר עמית הופרט  .1.3

 היתה יותר נמוכה מאשר אצל צעירים, דבר שהוא מנוגד לניסיון כפי שמוצג בנתונים מהעולם.  

 –פרופ' שמוליק רשפון  .1.4

המידע שהוצג מבוסס מספיק כדי שנמליץ על מתן הבוסטר. אין סיבה שלא להמליץ על כך.  .1.4.1

 הדברים שהוצגו  מדברים בעד עצמם ומאד דומים למה שהוצג על ידי פייזר. 

עדיף לתת שתי מנות על ידי אותו יצרן אך את מנת הדחף   ACIPעל פי המידע שהוצג על ידי  .1.4.2

 אפשר לתת מיצרנים  אחרים  באופן גמיש. מציע שגם אנחנו נדון בכך. אני בעד. 

   –ד"ר בעז לב  .1.5

מיקרוגרם לאלה שקיבלו מודרנה במנות  50האם מישהו שמתנגד לשימוש בבוסטר במינון של  .1.5.1

 50שועדת החיסונים ממליצה למתן בוסטר במינון הראשונות? אם אין מתנגדים ננסח המלצה 

 מיקרוגרם.

 חודשים? 6או  5לדעתכם יש לתת את מנת הדחף לאחר   האם  .1.5.2

חודשים. גם הנתונים  5בפעם הקודמת החלטנו שלמען האחידות ולמנוע בלבול יש לקבוע  -ד"ר טל ברוש  .1.6

 ה. יחודשים מהמנה השני 5בור שהוצגו תומכים בכך והפערים בזמנים הם זניחים. אפשר וצריך לתת כע

 מיקרוגרם?  50מבקש לברר האם יש בעיה טכנית לצוותים לתת מנה של  –ד"ר יאן מיסקין  .1.7

חודשים כי זו ההמלצה של החברה. נותנים סוגים שונים  6אין בעיה. ממליצה לשקול  –ד"ר הדס רותם  .1.8

 של חיסונים במינונים שונים וזו חלק מהפרקטיקה הרפואית והסיעודית שמקובלת בתרופות שונות. 
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מסכים לדבריו של שמוליק ומוסיף שגם משיקולי התו הירוק וההיבטים הטכנולוגיים  –ד"ר טל ברוש  .1.9

 ליצר בעיה. כיוון שביולוגית אין הבדל ממליץ להשאיר את ההמלצה בדומה לחיסון פייזר.זה עלול 

חשוב להקפיד על אחידות ופשטות. כל נדבך נוסף עלול להוביל לטעויות של  –ד"ר ארנון שחר  .1.10

 מינון, של חישובי תקופות ועוד. 

ראינו שיש דעיכה ולכן זה מתאים להמלצה לאשר. תומך בהמלצה לחסן  –ד"ר יאן מיסקין  .1.11

 חודשים.  5כעבור 

 חודשים. 6אני עדיין חושבת שיש מקום להמליץ על  –ד"ר הדס רותם  .1.12

2. Mix and Match האם אנחנו חושבים שראוי לאפשר באופן חופשי שילוב בין  – בין טכנולוגיות של חיסונים

 טכנולוגיות.

אין מחקרים גדולים על האופציות של שילוב. מכל המחקרים שקראתי כולם מראים  –ד"ר טל ברוש  .2.1

. mRNAבבוסטר של מאוד טובה  תגובהמקבלים  במנות הראשונות,אותו דבר. לא משנה מה נותנים 

אם החברות. של  Pharmacovigiliance-האני לא רואה בעיה מבחינת יעילות. הבעיה העיקרית היא 

 Mix andהיה קשה לקשור למה זה קשור. זה לא נראה לי סיבה שלא לאפשר תהיה תגובה חריפה י

Match  למשל כשיש מחסור. –כשצריך 

מדברים על נקודת חיסון שתצטרך לתת מודרנה כדחף, כחיסון ואולי גם פייזר  –ד"ר יאן מיסקין  .2.2

. זה פתח לטעויות ונראה לי מורכב. בהעדר מידע מבוסס הייתי ממתין עם AZובהמשך הדיון נדבר על 

כגון מיוקרדיטיס  -יוחדיםלמעט במקרים מ]מתן מנת דחף שונה משני החיסונים הראשונים[ המלצה כזו 

 . לאחר המנה השנייה

מסכימה לגבי השימוש בבוסטר שהוא לא כמו החיסון השלישי. לא משנה מה  –ד"ר אהרונה פרידמן  .2.3

צריך להיות הבוסטר. אין לנו מספיק מידע כדי להמליץ על בוסטר  mRNAחיסון הבסיס. חיסון מסוג 

 עם חיסון שפותח בטכנולוגיה אחרת. 

אימונוגני מעלים את כאשר משתמשים בחיסון יותר  – Mix and Matchמחקרי  –ד"ר אורי פיינשטיין  .2.4

התגובתיות החיסונית. לא בטוח שיש מספיק מידע לגבי המינונים כי המינונים בין הטכנולוגיות שונים. 

במיוחד בהעדר מחסור בארץ בחיסונים הנדרשים על מנת להמשיך ולחסן מבין את הצורך בפשטות. 

מידע כזה צפוי להצטבר חושב שצריך מידע מחקרי נוסף כדי לבסס החלטה כזו. בחיסון המקורי, 

 בשבועות ובחודשים הקרובים.

למשל  –חושב שלערבב אם יש צורך זה בסדר אבל זה עלול לבלבל את החישובים  –ד"ר עמית הופרט  .2.5

מועילות, בטיחות. זה עלול להקשות על היכולת להבין בצורה נכונה את התנהגות המגיפה והשפעת 

 החיסונים.  
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מציע להעביר את זה לוועדה לחיסונים. יש סיכוי שטכנולוגיה אחת טובה יותר  –פרופ' מנפרד גרין  .2.6

ה כאשר עוסקים בשילובים. כשאנחנו בוחנים איזה חיסון ממליצים זה נוגע לשאלות של מדיניות ימהשני

 שמבוסס גם על ניסיון ולוועדת החיסונים הקבועה יש ניסיון רב בעניין זה. 

  –פרופ' גליה רהב  .2.7

כדי לא לעשות  Mix and Matchוהגישה הייתה נגד  WHO -עדה מאוד ארוכה של ההיינו בוו .2.7.1

 בלאגן. הייתי רוצה לראות עוד נתונים לפני החלטה כזו. 

אני מבקשת שנקיים על העניין דיון  –לגבי אישור של הספוטניק אני לא יודעת מה להגיד לגבי זה  .2.7.2

 מקצועי. 

 יש היבטים לא מקצועיים ובהחלט נקיים על כך דיון.  - לא פשוטהנושא חשוב. לסוגיה  –ד"ר בעז לב  .2.8

שאין לערבב אם יש ברירה. לאפשר במקרים של מנועי חיסון. עם פרופ' רהב מסכימה  –ד"ר יסמין מאור  .2.9

צריך דיון מעמיק לפני שמשנים יש רגישות לגבי תופעות הלוואי ותופעות לוואי. לבין יש מתח בין יעילות 

 .משמעות גם מבחינת הענות הציבור כי יש בבסיס את הגישה

  – 18( מתחת לגיל AZ) Astra-Zenecaחיסון מתן  .3

יש קבוצה שאינה  AZבשלב הזה יקבלו   mRNAבחיסוני בעבר אמרנו שמנועי חיסון  –ד"ר בעז לב  .3.1

. למשל מטעמים של מיוקרדיטיס ולאלה באופן עקרוני אפשר להציע 12-18נופלת בגיל שאושר, גילאי 

AZ האם מבקשים לומר שלמרות העדר  ,מוצדק לתת חיסון שלא אושר לגילאים אלה? אם כן. האם

עולה על הסיכון? האם אנחנו  AZ -נוסף באו  AZהנתונים והניסיון אנו סבורים שהיתרון בחיסון 

 אומרים לא או שניתן תחת הידיעה שנותנים משהו שבעצם לא עבר ניסוי פורמלי? 

מתחת לגילים אלה. אין תוצאות  AZות רגולטורית בעולם שאישרה מתן חיסון אין אף רש –הדס רותם  אנג'  .4

 מחקרים בקבוצת הגיל הזאת ויכולות להיות תופעות לוואי שאינן ידועות עדיין. 

. כך לעיתים אנחנו עושים דברים שנראים לנו בסדר. אנחנו לומדים כעת שלא תמיד זה עובד –פרופ' רון דגן  .5

ולכן ממליץ שלילדים לא הייתי נותן חיסון שלא נוסה ולא נבדק. . AZלגבי חיסון וכך  Mix & Matchלגבי 

 כי זה צירוף של סיכונים. 18מתנגד למתן מתחת לגיל 

  –ד"ר אורי פיינשטיין  .6

 Dose) מינוןמחקר לקביעת הצריכים הצעירים יותר מרותם. הגילים אנג' מצטרף לאמירה של  .6.1

Ranging) .נקראתנשים צעירות עיקר בשמתבטאת בנדירה מאוד תופעת לוואי  קיימת TTS  ועל פי

לא ניתן לקחת את בקרב הסובלות מהתופעה.  17%גורמת לתמותה של  FDA-המידע שהוצג בדיון ה

 לא נבדק בגילאים צעירים.  החיסוןהסיכון כאשר 



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

 

 
-6- 

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

 
 

בשילוב עם הירידה בתחלואה לא נראה כי הביקוש בימים אלו לחיסון זה אינו גבוה גם בקרב מבוגרים.  .6.2

 .mRNAקיימת דחיפות לחסן את הבודדים בגילאים אלו שלא יכולים לקבל חיסון 

בנשים צעירות .  TTSל עקב שכיחות ש 40לנשים מתחת לגיל  AZבאנגליה לא נותנים את ה  –פרופ גליה רהב  .7

 ת., לנשים צעירות והרושהייתי נותנת למי שמדוכא חיסון תלא חושב

 למדוכאי חיסון ושלא מומלץ להרות. לתתשמומלץ  החיסונים שלנו כתוב בתדריך –ד"ר אמיליה אניס  .8

. אין מספיק מידע ומצטרפת לקודמיי. 18מתחת לגיל  AZעמדתי היא לא לאשר את  –דמן יד"ר רונה פר .9

 בנוסף, אנחנו לפני הדיון על הילדים וזה עלול לפגוע באמון הציבור.  

  –ד"ר טל ברוש  .10

לא נוסה על  צריך לבקש מאסטרא זניקה נתונים ואז אפשר יהיה לדון. החיסון. מסכים עם קודמיי .10.1

 נתן לאישה בהיריון. ינשים בהיריון. הם ממליצים שהחיסון לא י

ואין שום הצדקה  היריון יכולה לקבל מנה שניהלאחר מכן נכנסה לו AZמנה ראשונה  הבליקשאישה  .10.2

 . להפלה

 מצטרפת לעמדה לא לאשר. –ד"ר יסמין מאור  .11

וכל החלטה נוספת שנצטרך  5-11מבחינה ציבורית מציע להיות ממוקדים בחיסון  –צחי גרוסמן פרופ'  .12

 להתמודד עימה ואינה בקונצנזוס תכביד על המהלך החשוב של חיסון הילדים. 

ם. לא קשור ירפליקטיבי לגבי השאלה שהעלתה פרופ' רהב, הווקטורים האלה הם לא –פרופ' ערן בכרך  .13

 . להחלטה

. האם יש מישהו בדיון הזה שחושב שיש לתת 12-18ההמלצה היא לא לתת בשלב זה בגילאי  –ד"ר בעז לב  .14

 .AZאנו לא נמליץ בשלב זה לחסן גילים אלה בחיסון  ,? כיוון שאין12-18בגילאי  AZחיסון 

 במקרים יוצאי דופן יש לשקול חריגים.אבל  18מתחת לגיל  AZמתן בצורה גורפת אני נגד  –ד"ר יאן מיסקין  .15

ומעלה  55. בקשר עם קולגות בארגנטינה. נודע לנו שאנשים בקבוצת הגיל Mix and Match –ד"ר רותי ישי  .16

 4-5קיבלו מספר חיסונים שונים ללא בקרה ואנשים עם אמצעים קיבלו גם פייזר או מודרנה וחלקם אפילו 

מצויין. זה לא מבוקר וקשה להסתמך על זה אבל לא ידועה מנות חיסון. עד עכשיו כולם מרגישים 

 קטסטרופה. 

בעקבות החלטת הממשלה להכיר במחוסני ספוטניק המגיעים לישראל  - חיסון ספוטניק )החיסון הרוסי( .17

 לצורכי מתן תו ירוק במתווה תיירות חדש, בכפוף לבדיקה סרולוגית בנתב"ג. 

חיסון שארגון הבריאות על ידי ישראל שיאושר  נכון אני חושב שלא –פרופ' שמוליק רשפון  .17.1

 ומתלבט על  אישורו   מספר חודשים. העולמי לא אישר בינתיים 
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 יש הבדל בין טיפול במחוסנים תיירים לבין אישור הספוטניק בישראל. –ד"ר טל ברוש  .17.2

מדינת ישראל מכירה באנשים שמגיעים עם ספוטניק עם סרולוגיה מהירה. לא  –פרופ' גליה רהב  .17.3

 יודעת איזו ולידציה נעשתה. אני לא מרגישה נוח לאשר.

 אכן דיברו על מתווה של תיירות בקבוצות וזה עדיין סגור. –עו"ד טליה אגמון  .17.4

 האם יש נתונים על ספוטניק להצגה בפני הפורום?  –ד"ר טל ברוש  .17.5

 בידיי אין נתונים על חיסון זה. –פיינשטיין ד"ר אורי  .17.6

חושבת שאגון הבריאות העולמי לא אישר עקב בעיות בייצור ולא בגלל  –עו"ד טליה אגמון  .17.7

 המועילות.

 ית.גמי שחוסן בספוטניק יעשו בדיקה סרולו –ד"ר טל ברוש  .17.8

באיטליה ביקשו ממני תעודת חיסון. בישראל מבקשים תו ירוק ולתייר נותנים  –פרופ' רון דגן  .17.9

 להיכנס עם תעודת מתחסן. אם מאשרים לתיירים צריך לאשר גם לישראלים שחוסנו בספוטניק בחו"ל.

לא תהיה אפליה לרעה של ישראלים. מי שיגיש אסמכתא שחוסן עם  –עו"ד טליה אגמון  .17.10

 סרולוגיה חיובית יאושר.

יש אלמנטים לא רפואיים בהחלטה המתבקשת. צריך ללכת לפי מתווה של  –' אלי סומך פרופ .17.11

 ארגון הבריאות העולמי, שלא יהיו אלמנטים דיפלומטיים ואחרים של קשר עם מדינות וכו'.

גם כשהיתה עליה מרוסיה היינו צריכים לדון בחיסונים שלהם כי לא היו  –פרופ' מנפרד גרין  .17.12

רב. צריך לראות איך לפתור את הסוגיה. זה קשור לשימוש בארץ. לא רואה מאושרים במדינות המע

בעיה להכיר בחיסון ספוטניק שמישהו קיבל אם יש הוכחה סרולוגית כי מחוסן. לא צריך לחסן אותם 

 שוב כי ארגון הבריאות העולמי לא הכיר.

שלהם מוכיחה  אם נותנים להם להסתובב בישראל צריך לראות שהסרולוגיה –ד"ר יאן מיסקין  .17.13

 מועילות חיסונית.

 במצב של מגפה, הדוגמא של מנפרד לא מתאימה. זה לא רק מועילות. 0פרופ' שמואל רשפון  .17.14

 מבקש הסבר לגבי המתווה של ספוטניק. מסכים עם דעתו של פרופ' רשפון. –ד"ר טל ברוש  .17.15

 על הספוטניק בישיבה הבאה.מבקשת להציג נתונים  –פרופ' גליה רהב  .17.16

יש לבקש מארגון הבריאות העולמי נתונים של מועילות ודעיכה של חיסון  –פרופ' מנפרד גרין  .17.17

 הספוטניק.

 אם עובד זר מגיע מחוסן בספוטניק, האם יחוסן מחדש? –ד"ר יאן מיסקין  .17.18
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 זה המתווה הקיים כרגע. –ד"ר טל ברוש  .17.19

 
 

  ב ב ר כ ה,
 

 ד"ר בעז לב
 פרופ' שמואל רשפון

 ד"ר טל ברוש
 עו"ד גדעון צוריאלי

 ד"ר חנה צפריר
 
 

 : עו"ד גדעון צוריאלי וד"ר חנה צפרירנערך על ידי
 

 נספחים

 מצגת חברת מודרנה .1

 

 :העתקים
 חברי הצוות המייעץ
 פרויקטור קורונה –פרופ' סלמאן זרקא 
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