
 
 צוות מייעץ לחיסון קורונה

 "ו טבת תשפ"אט       
 2020דצמבר  30      

07316421 סמכתא:א  
 לכבוד,

 פרופ' חזי לוי
 מנכ"ל משרד הבריאות

 שלום רב,

 

 12.202027. -סיכום המלצות קבוצת העבודה לתעדוף חיסונים נגד קורונה  - שישיתישיבה הנדון: 

 

חיסוני קביעת תיעדוף במסגרתה נמשכו דיוני קבוצת העבודה ל שישיתהתקיימה ישיבה  27.12.2020בתאריך 

 :הדיון להלן עיקרי קורונה.

 

 . )מצ"ב( והוא תואם את המלצת הצוות הופץ של מש' הבריאות בריאות הציבורשירותי מסמך התעדוף של  .1

הוועדה עודכנה כי הוועדה קיבלה פניות רבות של קבוצות המבקשות להיות בעדיפות ובקדימות גבוהות.  .2

מחייבת קביעת תעדוף בהתאם לקצב הגעת ומוגבלת שעתידה להתקבל בשבועות הקרובים החיסונים כמות 

 .  ועמידה בסדר שנקבע החיסונים

הינה מניעת תמותה  , בשלב זה,חברי הוועדה מסכימים פה אחד כי המטרה העיקרית שממנה נגזר התעדוף .3

הוועדה ממליצה  .בריאותיים ואפידמיולוגייםנקבעו משיקולים עדיפויות הסדרי ולכן  ותחלואה קשה

חוסים ומאושפזים סגלים רפואיים,  :להקפיד על חיסון קבוצות התעדוף כפי שהומלצו בעבר, כלומר

ומטופלים במצבים  60קשישים ומבוגרים מעל גיל במוסדות, חולים פסיכיאטרים באשפוז ובהוסטלים, 

  .מיוחדים שנמצאים בסכנת חיים מיידית אם יחלו בקורונה

ורק לאחריהם לגבי קבוצת התעדוף השניה רוב חברי הוועדה ממליצים לחסן את האוכלוסיות שבסיכון 

ולאחריהם  קודם סגלי הוראה כגון מורים וגננותשהמליץ לחסן מיעוט החברים לעומת  ,מורים וגננות

 . קבוצות בסיכון

. ולהקפיד על מניעת זליגה של חיסונים לקבוצות אחרות הוועדה ממליצה להמנע משינוי של סדר התעדוף .4

שנקבע והוועדה ממליצה למשרד הבריאות לעקוב אחר פילוח  לאכוף ביצוע החיסון על פי התעדוףממליצים 

במידה ומלאי חיסונים בנקודת קצה לא נוצל כמתוכנן יש לחסן את הבאים  המחוסנים בהתאם לתעדוף.

 בסדר התעדוף ובכל מקרה להמנע ממצב של צורך בהשמדה. 

ב חברי הוועדה תומכים בקבוצת התעדוף השניה, רו – זיהוי קבוצת חולים כרוניים ובעלי מחלות רקע .5

, COPDלחיסוני שפעת )חולי בתעדוף דומה החולים הכרוניים ובעלי מחלות הרקע  יחוסנולפיה  בהצעה
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 ושה...(דיאליזה, איידס, המופיליה, ג –אסתמה, מחלות נפש חמורות, השמנת יתר חולנית ומחלות קשות 

. זו על ידי רף של גיל )אחרת ההיקפים יחרגו מכמות החיסונים הצפויה בזמן הקרוב( והגבלת אוכלוסיה

כדי לשמור על רציפות בהתאמות הנדרשות ניתן להיערך בקלות יחסית ובמהירות לזימון אוכלוסיות אלה. 

 ה זו.יבהכנות הנדרשות ובתיאום החיסון של אוכלוסיבדחיפות קצב החיסונים מומלץ להתחיל 

מאחר שלוגיסטית מדובר במבצע מורכב בו יש להביא את  –שים המתגוררים במוסדות גריאטריים חיסון אנ .6

החיסון אל המוסד, מומלץ לחסן את כל הדיירים באותו יום, כולל דיירים שנמצאים בבידוד לאחר חשיפה 

 וכולל מחלימים )זאת ללא שינוי המדיניות הכללית לגבי דחיית חיסון מחלימים בשלב זה(.

ב התייחסות צוות החיסונים לשאלות ותשובות הנוגעות לקבוצות ספציפיות שביקשו להיות מקודמים מצ" .7

 ומועדפים.  

 

 :דברים בשם אומרם

  –ד"ר בעז לב  .8

  על מוגבל בשלב זהרבות להקדמת התעדוף והקדימות של קבוצות שונות. מלאי החיסונים יש בקשות .

מונע חיסון ממי שזקוק לו ואינו בתעדוף  חיסוןהמספר הזה צריך בשלב זה להחליט. כל מי שמקבל 

צריך להתמודד עם המציאות של לחצים של ארגונים שונים. הופץ מסמך התעדוף של בריאותית יותר. 

  . )מצ"ב( לפונים בריאות הציבור. הוצגה תשובה גנרית

 הוא כ 20-60בגילאי  )בהגדרה נרחבת( לפיו מספר החולים הכרוניים מצורף מסמך של המלב"מ- 

2,500,000 . 

 ים לתעדוףחלק מהגופים המחסנים אינם מציית. 

לאתר את בעלי מחלות הרקע מציעה + 60 -לאחר שנסיים את קבוצת ה –ד"ר מירי מזרחי ראובני, מכבי  .9

והמחלות הכרוניות על פי הזיהוי שנועד לצרכי חיסון השפעת. מדובר בקבוצות מאוד דומות ובהתאמות 

, , אסתמה, מחלות נפש חמורותCOPDחולי  –אוכלוסיית היעד קלות יחסית נוכל להוציא לפועל די מהר. 

...יש לקופות את התשתית המוכנה גושהיה, דיאליזה, איידס, המופיל –השמנת יתר חולנית ומחלות קשות 

וכן הלאה. בתיאום חיסונים  59-54קצב החלוקה תיקבע לפי רצועות של קבוצות גיל לקבוצות אלה. 

 בפריפריה, יש לאפשר לקופות גמישות בתיאום חיסונים בישובים קטנים.

יש זהות כמעט מלאה בין כללית. קופת חולים ממליץ לאמץ את מודל הנקודות שפותח ב –פרופ' רן בליצר  .10

הנקודות לצורך חיסון האוכלוסיה לשפעת לבין רשימת מודל רשימת המחלות וגורמי הרקע הנכללים ב

זה כמעט כולם.  55מהאוכלוסיה. מעל גיל  25%זה בערך  60מתחת לגיל לקורונה. התעדוף המחלות לקביעת 

 :2-ל נחלקת 60שנים. האוכלוסיה מתחת לגיל  10עישון מצטבר של מעל 
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 2  סיכון גבוה יותר לתחלואה –נקודות ויותר 

  לתחלואה קשה נמוך סיכוי  –אלה שיש פחות 

צריכה להיות המטרה  לאוכלוסיות אלהלנקודה שיש מלאי חיסונים מוגבל לשיש לייעד חושב שמכיוון שנגיע 

 -ן כל בני הוסיחבשלב ראשון לסיים את חשוב . את מודל הנקודותממליץ לאמץ תחלואה קשה ולכן  מניעת

חיסון של להשיג ביכולת + נפגע משמעותית 60 -הבני את  שסיימנו לחסןאם נתחיל למהול לפני . +60

אוכלוסיות הסיכון. תהיה בעיה לחסן את אלו עם מחלות הרקע והם בעדיפות גבוהה מאוד למניעת תחלואה 

 קשה. 

להסתכל חכם. בשלב הבא יש עוד זמן כי  . בשלב הבא צריך60+בני יש לסיים לחסן את  –ד"ר יאן מיסקין  .11

בבתי חולים ובתי אבות. לוגיסטית שצריך לסיים לחסן כרגע יש מלאי חיסונים עד סוף ינואר.  יש לנו בעיה 

אנשים כדי שלא יהיה  975הדרך הנכונה היא לפני שפותחים שיראו רשימה של זה המגש המינימלי.  975

ממליץ לא להתחייב צריך לתת את הדין על זה. ומי שיחרוג ג מזה מצב שזורקים. אלה חיסונים שאסור לחרו

 עכשיו על המשך התעדוף עד לסיום שלב ראשון בסוף ינואר.

רואים האטה. אם נחכה בעניין הזה נאט אנחנו כבר תהיה טעות.  60 גיל מעלל לקבוע יעד ש –דויד דביר ד"ר  .12

+ וחושב שיש מקומות שנמנעים כרגע 60בצורה משמעותית את קצב החיסונים. לא צריך לקבוע יעד של 

מודל הנקודות יותר קשה . הוצע על ידי ד"ר מזרחישהשפעת מודל ל ולהתקדם כבר כעתמחיסון. צריך לפשט 

 . הניקוד יכוחים לגביווחושש מו למטופליםלהסביר ולשקף 

  –ד"ר טל ברוש  .13

  בשבועות  החברות השונותמהשונים  החיסוניםצפי הגעת סוגי מבקש שהוועדה תקבל פירוט ברור של

 המשך התעדוף עשוי להשתנות בהתאם לסוג החיסון. . הקרובים

  התעדוף די סגור. אין די חיסונים כדי לפרוץ את התעדוףבמלאי מוגבל אז אם הדיון כרגע. 

 של מגשי חיסוןיש מצבים מלווים.  חסןלאין מבקשת לפקפק בהיגיון של האמירה ש –טליה אגמון עו"ד  .14

בקבוצת התעדוף. חשוב לא לשדר את המסר שזה פתוח אבל לא נורא לנצל אותם עד תומם שלא מצליחים 

 .מחוץ לקבוצת התעדוף מעט, ומלווים של מתחסנים, אם מחסנים

  –פרופ' אלי סומך  .15

 ללכת במודלים פשוטים. ככל שמודל הנקודות הוא מדוייק ונקודתי הדיוק שלו יש  –מודל בנוגע ל

מציע מקלות בגלגלי המבצע. עלולים לתקוע ויכוחים שיהיו על הנקודות ווהסיבוך שלו הוא בעוכריו. ה

. בעד מודל הציעה וזה ממילא יכסה את רוב המקרים הללו שד"ר מזרחייטה יותר פשוטה כמו לאמץ ש

 פשוט. 

 כדי שהמבצע ימשיך ויתגלגל , לפני סיום השלב הראשון, צריך כבר לקבוע את המדרגה הבאה. 

 אני מצטרף לדעה של פרופ' סומך. - פרופ' שמוליק רשפון .16
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  –מירי מזרחי ראובני ד"ר  .17

  החולים הכרוניים צובאים על הדלתות. מבחינה תפעולית מרגע שיוחלט נעסוק בזימון שלהם וזה לוקח

 . + 60 -מבני ה 70%אנחנו נסיים את הזימון של זמן. השבוע 

  צריך להכניס את קבוצת התעדוף חיסונים אנחנו רואים האטה של הקצב ולפני שנגיע למצב שיזרקו

נוכל לטפל בכל המורכבויות כאשר השלד עצמו הבאה וכך להוסיף רצועה אחר רצועה. יש ערך תיפעולי. 

 .יהיה ברור

הייתה החלטה שלא לחסן מחוץ לתעדוף והיום התחסנו הרבה שוטרים בשיבא. צריך  –עמית הופרט ד"ר  .18

 .לעמוד מאחורי התעדוף. תומך במודלים פשוטים כי אחרת נהיה מורכב

  –יורם חמו תא"ל )מיל(  .19

  30%או  5%אבל יש הבדל אם זה  100%הקפדה על העדיפויות. ברור שאי אפשר להיות  –לשלב זה. 

. יש הבדל גדול בין .אפשרות לסגר הבאהמשפיע לא רק על נתוני התמותה אלא גם על  שיבוש התעדוף

 מה שקורה בבתי החולים לבין מה שקורה בקופות וצריך לעשות בזה סדר. 

  .חושב שצריך לשמור על הקבוצות הגיוני ללכת על מודל פשוט. לא היו ויהיו יותר מדי שלבים

 .לל האוכלוסיהלכ ולאחר מכן לפתוחשקבענו הראשונות 

 מוקדם ככל שניתן מתי מסיימים לזמן ולקבוע תורים לאנשים  לציבור יש יתרון עצום בלהודיע על זה

לפי קבוצות הגיל והתעדוף. כדאי להתחיל לסדר מוקדם ככל שניתן כך נעשה סדר וגם למלא במי 

 .זה ברור 100% -לא נגיע ל. שצריך

  שימנעו מזה זה בעיני ומקווהשגוי  -שיקולים פוליטיים. 

מצד ומגורם ממלכתי שמטיל סנקציות למי שעושה כך מענה אותן יוזמות פרטיות צריך לגבי  –רון דגן פרופ'  .20

שדינמית המבצע שני יש לגלות סובלנות לחריגות כל עוד הן סבירות. לכן צריך לבנות את סדרי העדיפויות כך 

 אותו. בלוםנטום ולא נמומנשמור על הוירוץ 

 אסור לקבוע רף גבוה מדי. –ולינסקי גב' ליאורה  .21

  –טריף בדר ד"ר  .22

  .אנחנו רחוקים עדיין מלמצות את המגבלה העיקרית היא זמינות. לא כל מי שחיוני חייב להתחסן

הקבוצה הראשונה. המטרה המרכזית היא למנוע תחלואה מהקשישים ומקבוצות הסיכון. צריך לרכז 

 בשלב הבא מחלות כרוניות. +. 60צוותים רפואיים ובני  -את המאמצים בהם 

  אנחנו מסרבים לרוב בשלב זה קיבלתי משימה לתעדף קבוצות רבות וגופים שונים ו –מגיבים ראשונים

 הבקשות הללו. 

+ הם המנוע של מניעת התחלואה הקשה. צריך לנסות ולהגיע לאלו 60 -חיסון בני ה –איריס רסולי ד"ר  .23

 התחלואה בקבוצות אלו.  שנמצאים בבית אחרת אנחנו לא נמנע את
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  –גליה רהב פרופ'  .24

  ו גם לחסן את מי ינאת המחלקות הגריאטריות והשיקומיות. רצבבית החולים שיבא החלטנו לחסן

נמנענו מכך ותיאום המנה השניה.  הקופות אולם בשל החשש מבעית רישום אצלשמשתחרר הביתה 

 שמשתחרר הביתה?. האם ממליצים לחסן את מי הביתקשה להגיע לאנשים ה

 צריכים לקבל את החיסון ומתחסנים. רואה הרבה צעירים שלא 

  –מירי מזרחי ראובני ד"ר  .25

 סוגיית החיסון וטרם נמצא לכך מענה הולם חיסונים בבית כרגע לא אפשרי מבחינה לוגיסטית .

ת משרד הבריאות גם לא נתן לכך הנחיובפריפריה בעייתית בגלל חוסר יכולת לפצל את המגשים. 

 בינתיים.

  את הקבוצה הבאה כי אנחנו מתקרבים לנקודה שלא נגיע למקסימום יכולת כבר כעת חשוב לתעדף

 החיסון. 

  ואת השני נעשה קרוב לבית. כן לא לחסן מזדמנים לבית החולים אבל משתחררים מבית החולים 

 אורי פיינשטייןד"ר  .26

 בשרשרת  תהיה הפסקה לזמן מהיתכן שהבאה.  לעצור עד הנגלה נדרש מכסהבהגעה לתקרת ה

 .עובדים על לנסות ולהקדים משלוחים. האספקה

  הקופות אינן אחידות בכיסוי האוכלוסיות בסיכון. נהיה בבעיה אם קופה תתחיל לחסן צעירים לפני

 ואל מול דרישות שונות להקדמה בתעדוף.  שכל האוכלוסיה בסיכון

  לפני תורם. חושב שאזרחי ישראל מוכנים  שמדובר בתופעה של רבים שמתחסניםהרושם שלי הוא

ורוצים להמנע מזריקתה במגש אם מדובר במנה האחרונה לנסוע רחוק ולעשות מאמץ כדי להתחסן. 

 . אבל לא באופן מתוכנן זה בטל בשישים

  –רונה פרידמן אהד"ר  .27

 של ש עזרה חייבים לבק ,חושבת שאם עוסקים בתעדופים. הרושם שלי הוא שמדובר בתופעה גדולה

 חיסונים ונהיה בבעיה.מספיק אחרת יזלגו חיסונים ונגיע למצב שלא יהיו  אכיפה ובדיקה של הנושא

 .צריך לאכוף ולמנוע ממי שנותן לא לפי התעדוף

  –ערן בכרך ד"ר  .28

 מדברים על תחושות וכדאי ליצור מנגנון שנראה מספרים 

  ומעלה וצריך להזהר  60 -של בני ה 15%כדאי כן להתחיל לדרג כדי ליצור תנופה. בסה"כ מדברים על

 במספרים כאלה מלפתוח את השורות. 
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 צריך לחשוב מתי מרחיבים את המעגל הבא ולא סתם על פי תחושות. 

  –ד"ר בעז לב  .29

  ולא ננצל כך שונות כים בדרדרכים להתחסן משיגים שמדובר במספרים מדאיגים, יש ארגונים שלמים

 את הפונטנציאל של הקבוצות שיהיה נכון מבחינה רפואית וערכית.

 .נכנסנו לאטרף של חיסונים והבעיה היא שזה יצר פירמידה הפוכה. המבוגרים קיבלו תורים רחוקים 

  –פרופ' רן בליצר  .30

  קדם. יש ובהעל ידי המשרד האמירה שכנראה היום יתחילו לחסן חולים כרוניים צריכה להסתר

 מדיניות מסודרת ויש לעמוד בה. 

 בצילומים שפורסמו היום נראים אנשים צעירים שבאים להתחסן וזה אסור שיימשך . 

  חיסנו את קבוצת שהמלאי מוגבל ונדרש לעצור טרם שאין שום תועלת במהירות אם אנחנו יודעים

 התעדוף הראשונה. 

  יש לבקש דיווח יומי מהקופות כדי לעקוב ואף לקיים בירור לקופה במקרים בהם יש סטייה מההנחיות

 לתעדוף.

  – בוקר -טלי קינןפרופ'  .31

 וכל יתר הקבוצות לאחר מכן דוף צריך להיות לפי גיל ותחלואההמסקנה שלי היא שהתע. 

 מחוץ לתעדוף.מלקבל  ם מצב שמונעים מקבוצות שלא נכנסות לתעדוףיצריך לראות איך מייצר 

  .יש עניין למהירות של האירוע הזה. אנחנו בסוג של תחרות. חשוב שנגן על האוכלוסיות היותר עלילות 

  -פרופ' שלמה מעיין  .32

  יש למצוא פתרון קופתי לאילו המבוגרים שמסרבים לצאת מביתם. הוזכר בדיון שייתכן נצטרך להמליץ

 ים הזקנים שלא מוכנים לצאת להתחסן.על צוותים שיגיעו לבתים ולדירות שם חי

 .לא ממליץ על אמצעי ענישה כלפי חריגים 

  –ד"ר בעז לב  .33

  .גרוע שיש חריגות ויש להיצמד לתעדוף הראשוני שנקבע 

 .התעדוף יתבסס על גיל ותחלואה 

 

 מורים וגננות .34

  אל מול השאלה האם כשדנים בקבוצה הזו . מדובר באוכלוסיה שנמצאת בחשיפה גבוהה –לב בעז ד"ר

 החולים הכרוניים מבקש לדעת מי צריך לקבל תעדוף?
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  ליאורה ולינסקי ד"ר–  

o צוותים רפואיים אלו ברמה האידאולוגית . חלק גדול מהאחיות של בריאות הציבור התחסנו

 .הוריהםמבקהילה. יש לנו אחיות שנדבקו מילדים או 

o  .את מערכת הבריאות כולל מחסנים בודאי אם המסרים שלנו צריכים להיות מאוד ברורים

 .אז אחיות בריאות הציבור צריכות להתחסן מזכירות

o ?האם המטרה היא למנוע תחלואה ותמותה או האם המטרה בהמשך להציל את המשק 

o  אם המטרה היא להחזיר את האוכלוסיה לתלם אז המורים והגננות  -לגבי המורים והגננות

 צריכים להיות בקבוצה הראשונה. 

  לגבי למשל אותה אחיות בריאות הציבור בפועל כבר חוסנו ויש אותה השאלה למשל  –לב בעז ד"ר

רוקחים. כל סקטור נכנס למערכת עלבונית אידיאולוגית. יש כאן בהחלט בעיה. אם אחיות בריאות 

 הציבור אז גם מורים וגננות?

  גב' ליאורה ולינסקי–  

o  מצוותי בריאות.חלק גדול מאחיות בריאות הציבור כבר התחסנו כחלק 

o  ברמה האידיאולוגית לא צריכה להיות הפרדה בין אחיות בריאות הציבור לאחיות של קופות

 החולים.

o  מציינת שיש אחיות שנדבקו מתינוקות ומהורים. אין הבדל בינן לבין אחיות אחרות הנחשפות

 למטופלים.

  'תכניתב הנוכחי זו מטרת בשלכל המדינות התחילו במטרה למנוע מחלה קשה.  –רשפון שמואל פרופ 

 שיוצגו צורך ישחיסון מורים  בעניין לדון כדי. הכללית התחלואה הפחתת ולא אצלנו גםהחיסון 

 .הכללית התחלואה להפחתת חיסונם תרומת על הופרט עמית של האומדנים

  'גרין מנפרד פרופ–  

o  .שאינה שונה מעובדי  זו אוכלוסיהמורות מלמדות בחדר דחוס וצריכות להיות כל היום עם מסכה

מערכת הבריאות מבחינת הסיכון שלהם. החרדה שלהם מובנת. הם חשופים לילדים בצורה לא 

 מוגנת. 

o  לפני  + חושב שזה נכון לחסן את המורים והגננות60אחרי שהגענו לאוכלוסיה שבסיכון

 .האוכלוסיה בסיכון

 רונה פרידמן ד"ר אה–  

o  מניעת תמותה גישה של אנחנו נקטנו בלם צודקים. הוא שכובו חושבת שהמצב שאנחנו נמצאים

שאינן  כי אז יבואו קבוצות נוספותלקבוצות שלוחצות ולאחר מכן תחלואה. אסור לפתוח פתח 

 . בתעדוף כרגע
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o  יכסה את  -עם מחלות כרוניות ולאחר מכן את אלו  60מעל גיל מורים ומורות חיסון קודם כל של

לא קורית דומה לזו של כלל האוכלוסייה ולכן כנראה התחלואה של מורים מי שבסיכון גבוה. 

 .ברוב המקרים בבתי הספר אלא מחוץ לבתי הספר

  עמית הופרט ד"ר–  

o  (0.2% -)ב ראינו שזה מוריד באופן זניח את התחלואה כולהוחיסון עובדי הוראה עשינו מידול של .

 ריאות החיסון שלהם לא מוצדק. גם מבחינת הדבקות וגם מבחינת עומס על מערכת הב

o  יש לנו מטריצה של הדבקה בבתי הספר והורדנו את כל ההדבקות של מבוגרים לילדים וראינו

 .שההשפעה היא מאוד זניחה על הדינמיקה

 )יורם חמו  תא"ל )מיל–  

o בתי הספר הם בבעיה לא בגלל שהמורים חולים אלא . אסור לחסן מורים לפני אוכלוסיות בסיכון

במובן  כי חיסנו את המוריםשל חיסונים אם נתקע בלי כמה מאות אלפים . בעיה בכל המדינהבגלל 

סוהרים,  –יש הרבה קבוצות שאתית ילחצו . האתי זה לא נכון אל מול תחלואה קשה ותמותה

 .שוטרים, תחבורה ציבורית

  'של המחלה . מניעת תחלואה קשה והשפעה על הדינמיקה יורם חמומסכים עם  –רן בליצר פרופ

 ות אחרות. וכני הדבקה יותר משמעותיים מקבוצוההדבקה. אין הוכחה שמורים הם ס

  'אלי סומך פרופ–  

o .היתרון של המורים זה המספרים שלהם ושהם מאורגנים  

o  שמסיימים את הקבוצות הראשונות. הם ממילא תועדפו אחרי 

o לחסןריהם חהרקע ומיד א גרת ואז מחלותואת האוכלוסיה המב תרוב האנשים סברו שיש למצו 

 .את קבוצת המורים והגננות. יש בזה מסר חברתי חשוב

  'מחליטים  ימת באיזה אמצעים משרד הבריאות הולך למנוע?ברור שיש תחרות.  –גליה רהב פרופ

 שעוברים לקבוצה הבאה?

  'כביכול הולך למות. מי שנמצא מחוץ לתעדוף מרגיש כמו כולם שמדברים על כך ש –גרין מנפרד פרופ

. זה לא נכון וצריך לראות את התמונה נוצר מצב שהדרך היחידה לשמור על אנשים זה לחסן אותם

על כך שהילדים לא הולכים לבית הספר  הרחבה יותר. להסביר שזה תהליך ארוך. יש כעס באוכלוסיה

צריכים  שלנו.ולכן אם חיסון למורים יכול לפתור באופן חלקי לחולים כרוניים ניתן להכניס לשיקולים 

 להיות קשובים ולמה יש הרבה כעס. חושב שהמורים מתאימים לשלב השני כדי לטפל במגיפה. 

  )עניינית חיסון המורים לא עוזר לפתוח את בתי הספר.  –חמו יורם תא"ל )במיל 

  את המגיפה. אשמח לראות מודל על העניין  לא מבינה איך חיסון המורים מונע –איריס רסולי ד"ר

 הזה. 
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  זה מסר חשוב של  מורות וגננות. העדפת חולים כרוניים לפניב תומך -פרופ' שלמה מעיין

 נה.והצלת הזקנים והחולים הכרוניים היא בעדיפות עליש הוועדה

  הרוב סבור שצריך לחסן את החולים הכרוניים. יש דעת מיעוט לקחת בחשבון את  –בעז לב ד"ר

 ההחלטות יכולים לשקול גם שיקולים נוספים.קבוצות הנוספות מבחינה חברתית. מקבלי ה

 

 נוספות אוכלוסיות .35

  ד"ר טל ברוש–  

o  מי שלא יחוסן ביום החיסון יש לחסנם.  – המחלימים במוסדות הסיעודיים ובתי אבותלגבי

המיועד עלול לפספס את ההזדמנות להתחסן לכן הייתי מחסן את כולם במבצעי חיסון במוסדות 

 אם יעלה חום צריך יהיה לבדוק גם לקורונהשלהם. במחלקות מתפרצות 

o  יש לא מעט קבוצות שמסתכמות באלפי אנשים שהמשרד החליט לחסנם. זה בעייתי לשקף מדוע

 אלה מתחסנים ואלה לא. 

  ולא נתערב בזהמחליטה אנחנו נותנים תעדוף והנהלת המשרד  –ד"ר בעז לב 

  

לשאלות ותשובות הנוגעות לקבוצות ספציפיות שביקשו הועבר שאלון בין חברי הצוות ומצ"ב ההתייחסויות  .36

 להיות מקודמים ומועדפים.

 

. האם לחסן אותם בקשישיםונפאל כדי לטפל מגיאורגיה צריכים להגיע עובדים זרים  –אניס אמיליה ד"ר  .37

 ההמלצה היא שיש לחסנםכבר בתקופת הבידוד? 

 

  ב ב ר כ ה,

 

 ד"ר בעז לב

 פרופ' שמואל רשפון

 ברושד"ר טל 

 
 :העתקים

 הצוות המייעץחברי 
 פרויקטור קורונה –פרופ' נחמן אש 

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


