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 הצוות לטיפול במגיפות וצוות התעדוף לחיסון קורונה
 "ט אדר תשפ"אי

 2021מרץ  03
 

 לכבוד,
 פרופ' חזי לוי

 מנכ"ל משרד הבריאות

 שלום רב,

 28.2.2021 –חיסונים נגד קורונה לתעדוף הצט"מ וצוות ה סיכום המלצות - 15ישיבה הנדון: 

 עיקרי המלצות:

  – חיסון מחלימים .1

בהתאם להמלצת הצוות בעבר לאפשר למחלימים להתחסן ובהינתן מלאי חיסונים מספק לחיסון  .1.1

 האוכלוסייה במדינת ישראל חברי הצט"מ וצוות לתעדוף החיסונים ממליצים כדלקמן:

העדויות המחקריות בשלב זה מצביעות על אימונוגניות טובה לאחר מנה בודדת ואין עדות  .1.1.1

לסיכון. לכן, רוב חברי הצוותים תמכו בחיסון המחלימים במנה אחת כמנת דחף. מיעוט 

מהחברים תמך בחיסון המחלימים בשתי מנות על מנת להשוות תנאי תו ירוק לכל המתחסנים 

י אין הצדקה קלינית או אפידמיולוגית למתן מנת חיסון גרס כ מיעוט נוסףהאחרים. 

 כלל. למחלימים

חודשים  6חודשים אחרי החלמה מהמחלה. העיתוי הרצוי הינו  3מומלץ להמתין לפחות  .1.1.2

 3 -אחרי החלמה. הדעות נחלקו בנוגע לפרק הזמן למתן החיסון ממועד ההחלמה החל מ

 חודשים ואילך.  6חודשים וחלקם בחלוף 

 אינו זקוק למנת חיסון נוספת. SARS-CoV-2 -מנות וחלה ב 2 מי שקיבל .1.1.3

חודשים אחרי  3יה לפחות יאנשים שחלו אחרי קבלת מנה אחת בלבד ישלימו את המנה השנ .1.1.4

  ההחלמה. 

 מומלץ שמחלים בדומה למחוסן יהיה זכאי לתו הירוק ללא תלות בחיסון דחף.  .1.2

 

 ניהול חשיפות ובדיקות של מחוסנים ומחלימים .2

בצד האמון הגדול במועילות החיסון, חשוב להתוות דרך לניהול המגיפה תוך יצירת שגרת חיים  .2.1

סבירה בנוכחות המגיפה. לצד יצירת שגרת חיים, עומדת לנגד עינינו המטרה לקטוע שרשראות 

הדבקה וללמוד טוב יותר על מועילות החיסון במניעת הדבקה )וזאת במסגרת ניהול הסיכונים של 

  כדלקמן:מומלץ להתמודדות עם המגיפה( ועל כן  המדיניות

בן בית מאומת, הורה מאומת שילדו  -מחוסן הבא במגע הדוק וממושך עם מאומת )למשל  .2.1.1

בסמוך ככל האפשר  PCRבדיקת בייבדק מומלץ כי מטפל בו וכדומה( יהיה פטור מבידוד אולם 

 ימים מהחשיפה/תשובה חיובית. 5למועד החשיפה ולאחר 
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צוותים רפואיים ועובדי "מגן אבות" מחוסנים, העובדים בסביבה עם אוכלוסיות מומלץ כי  .2.1.2

רגישות )חולים, קשישים וכדומה(, אשר באו במגע משמעותי ובלתי ממוגן עם חולה, ייבדקו 

 ממועד החשיפה(. 10 -ו 5בימים  -בדיקה עיתית למעקב אחר חשיפה )למשל 

 מידע שייאסף מבדיקות אלו יאפשר ללמוד טוב יותר על יעילות החיסון במניעת הדבקה.  .2.2

, שמירה על כללי המשך עטית המסכהשל יש לחדד את המסר לציבור המחוסנים בדבר החשיבות  .2.3

 . ת ידייםהיגיינהריחוק החברתי ו

 יין. פרופ' אלי סומך יסייע בניסוח המלצה שתאזן בין העמדות שהוצגו בעננקבע כי  .2.4

 

 למחוסן/מחלים שנחשף למאומת  (smsשליחת מסרון ) .3

 ,בדיון קודם הומלץ שלא לשלוח הודעה למחוסן/מחלים על חשיפה לחולה מאומת. בדיון חוזר .3.1

לשנות המלצה זו ולהודיע למחלימים ולמחוסנים על כך שנחשפו לחולה ושחשיפה זו אינה  הוסכם

 מחייבת בידוד. 

רת גם את מבצע החיסון )כלומר יבהיר שבזכות החיסון אין צורך יש לנסח הודעה זו באופן שיש .3.2

 להיכנס לבידוד( וגם את השקיפות והגילוי הנאות )כלומר יתריע על החשיפה בפני המחוסן(. 

הושמעו דעות לפיהן גם מי שהתגלה שנחשף בעקבות חקירה אפידמיולוגית אנושית ראוי שיקבל  .3.3

 הודעה אולם ההנחה היא שמי שעובר חקירה כזו מודע לכך שהוא נחשף. 

 

 למטופלים ללא תסמינים וללא חשיפה ידועה למאומת PCRביצוע בדיקת  .4

אין להם תסמינים )למשל לפני  כשגרה למחוסנים ומחלימים אם PCRאין המלצה לבצע בדיקת  .4.1

 פעולות אלקטיביות(. 

חלק מחברי הצוות סבורים כי בקבלה לאשפוז או בפעולות אלקטיביות שמלוות באשפוז, יש מקום  .4.2

 להמשיך ולסקור גם מחוסנים ומחלימים.

לא התקבלה המלצה לגבי סיקור מטופלים מחוסנים ומחלימים לפני העברה למוסדות "מגן אבות  .4.3

 ויתקיים דיון נוסף בעניין זה.ואמהות", 

 

 התנדבות מחוסנים במחלקות קורונה .5

 מומלץ לאפשר למחוסנים הזכאים לתו ירוק להתנדב במחלקות קורונה .5.1

 יש להקפיד על הנחיות המיגון של מתנדבים אלה .5.2

 

  הנושא ידון שוב לאחר הצגת נתוני מחקר המבוצע בשיבא בימים אלה. – ביצוע סרולוגיה למדוכאי חיסון .6
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 :דברים בשם אומרם

 חיסון מחלימים  .1

לאור צפי להגעת חיסונים נוספים שיאפשרו לחסן את אזרחי ישראל יש לקבוע מספר  -ד"ר בעז לב  .1.1

קריטריונים נוספים. אנו ממשיכים לקרוא לחיסון האוכלוסיה הפלסטינאית. אבקש התייחסות 

 חודשים?  6או  3האם אחרי  ?אחד או שניםבחיסון חסן יש להאם חברי הצוות 

 מרכז המידע והידע: –מידע מהעולם  .1.2

 CDC   ארה"ב( ממליץ על חיסון מחלימים לאור הסיכונים הבריאותיים הכרוכים במחלה לצד(

ההיתכנות של הדבקה חוזרת. מחלים שטופל בפלסמה או בנוגדנים אז מומלץ להתחסן לאחר 

 יום מהטיפול.  90

  לימים במנת חיסון בודדת. מוחרגים מחלימים מדוכאי חיסון ההמלצה היא לחסן מח -צרפת

 מנות. 2 -שיחוסנו ב

  המלצה לחסן מחלימים באופן זהה לכלל האוכלוסיה. –הודו 

  יום לאחר שהציגו תסמינים לראשונה.  28ממליצים להתחסן בחלוף  –בריטניה 

  חודשים מיום האבחון יחוסנו.  6כעבור  55מחלימים מתחת לגיל  –ספרד 

 וארגון הבריאות העולמי: CDC -להלן התייחסותו של ד"ר אריק האס לתמצית המדיניות של ה .1.3

 ה- CDC  לכל האנשים ללא קשר להדבקה תסמינית או ללא תסמינית  בשתי מנותחיסון מציע

בעבר. הם מציינים שאין מידע על המרווח אך יש עדות שהסיכון להדבקה חוזרת בחודשים 

 .הראשונים הינו נמוך

  ניתן להציע חיסון ללא קשר להדבקה בעבר. גם כאן המשמעות לשתי מנות כאדם  -מדת אב"ע ע

חודשים הראשונים אך גם מציינים שלא  6-שלא נדבק. הם מציינים שהדבקה חוזרת נדירה ב

 ידוע אם יש ערך מוסף בחיסון מחלימים

  –פרופ' גליה רהב  .1.4

  .מהזן הדרא"פ למיטב ידיעתנו זוהו כמה מאות 

 ממליצה לעכשיו יש עבודות שמראות שחיסון אחד גורם לבוסטינג גדול אחרי מנה אחת. לא  נכון

. בסימן (חודשים 3ולא אחרי )חודשים  6אחרי מנות בשלב זה אלא על מתן מנה אחת  2על מתן 

 מנות.  2שאלה של מחלה הייתי נותנת 

  .המון אנשים עושים בדיקות סרולוגיות ואי אפשר להתעלם מכך 

  –ל ברוש ד"ר ט .1.5

  לא רואה סיבה למנוע את חיסון המחלימיםכיוון שאין כעת מחסור. 

  למשל כדי להשוות תנאים או כדי להתגבר  –מנות חיסון מסיבות בירוקרטיות  2אין מקום לתת

על קושי מחשובי. מדובר בחיסון לכל דבר שיש לו תופעות לוואי ואם אין אינדיקציה זה לא 

 חודשים מההחלמה. 3נכון בעיני. לכן ממליץ על מנה אחת. ממליץ לתת בחלוף 

  –ד"ר יסמין מאור  .1.6
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 אין נכון לעכשיו יותר מעודכנת הייתי מחכה שתהיה מנהלא השתכנעתי שצריך לחסן מחלימים ו .

מאומתים לאחר  900 -הדבקות חוזרות. )לדברי המחלקה לאפידמיולוגיה נצפו עד כה כ

 החלמה(.

  כשיש ספק אם האדם  –חושבת שיש קבוצה די גדולה שנבדקו בבדיקות סקר, אסימפטומטים

 בכלל חלה. חלקם גם נמצאים בקבוצות סיכון ולכן חשופים.

  חודשים. 6או  3מנות חיסון ולא עקרוני לדעתי האם כעבור  2ממליצה על מתן 

  –פרופ' אלי סומך  .1.7

  בכל מצב יהיו אנשים שלא הגיבו חיסונית כמו שצריך לשתי המנות, זה עדיין לא סיבה לתת מנה

 שלישית בגלל זה.

  אלף מחלימים כמה הדבקה נמנע? המחשבה שלי היא שזה  500של  2מה באמת נרוויח ממתן מנה

 3-6ייתן הרבה. נראה לי שעדיף להשקיע את המאמץ במתן מנה אחת בחלון זמן שבין לא 

 חודשים. זה יביא שקט למערכת.

 .חודשים מהחלמה 6צריך מנה אחת לצורך בוסטינג כעבור  –פרופ' שלמה מעיין  .1.8

 שלישית מנה לתת הגיון אין גםהגיוני לתת יותר מבוסט אחד למחלימים.  לא  –"ר ניר פארן ד .1.9

 .נוגדנים מעלים שלא חיסון למדוכאי

כעבור  גם חיסון אחד מקנה מידה של חסינות ולכן ממליץ על חיסון אחד בשלב זה. –ד"ר בעז לב  .1.10

 .חודשים לא משנה לדעתי 6או  3

 .מנות 2 -לחסן בלדעתי כבר אמרנו בדיונים קודמים לגבי מחלימים ונכון  –פרופ' רונן בן עמי  .1.11

החיסון הבודד מגיע לרמות מאוד מי שחלה בוודאות לא זקוק לשתי מנות.  –ד"ר אביגדור שפרמן  .1.12

גבוהות. גם אם יהיו מעטים שאובחנו בשגגה הם יהיו מחוסנים. מנה שניה עלולה להיות 

 חודשים.  6או  3כעבור אם יינתן אקססיבית. לא רואה הבדל 

  -ד"ר אהרונה פרדימן  .1.13

  ם בדקו מועילות חיסון של פייזר מפני הדבקה באנגליה נותנים מנה אחת. ה  –מאמר סקוטי

 .86%והתוצאה 

 .אני הייתי נגד מתן חיסון למחלימים, אך אם מחליטים שכן לחסן יש עדות שמנה אחת מספקת 

ולא שווה את  הערך המוסף במניעת מחלה קשה במחלימים הוא קטן מאוד -פרופ' אורן צמחוני  .1.14

יגרום גם לצורך בשינוי הנחיה ושלילת תו ירוק  ההיערכות הלוגיסטית. צריך לקחת בחשבון שזה

 ממחלימים של התחסנו. לא שווה את עשרות המחלימים שאולי יחלו קשה, אם בכלל.

אם זה נועד  –מבחינת ההסבר לציבור שזה עלול להיות קשה להסביר זאת  –פרופ' מנפרד גרין  .1.15

כבוסטר זה יהיה קשה להסביר למה מחוסן שהמערכת החיסונית לא הגיבה טוב לא מקבל בוסטר. 

 שנה.חצי שנה ואפילו הייתי מחכה 

יש אי בהירות כמה הם היו באמת חולים. חלק מהפתרון הוא לא להגיד שאנחנו  –ד"ר בעז לב  .1.16

 ממליצים אלא מאפשרים. 
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  –ד"ר יאן מיסקין  .1.17

 מדיניות מאד נמאסו על הציבור. יש לנו הזדמנות עכשיו לקבוע שמחוסן הוא מי שיש השינויים ב

מנות חיסון. זה יקל מאוד על הרבה מאוד אנשים בהמשך וישמש גורם מניע לקבלת  2לו 

 החיסון.

 .ממליץ להשלים לכל מי שקיבל מנה אחת 

 .מבחינה פרקטית ללא בדיקות סרולוגיות 

 בינ"למנות יקל מבחינה  2 -חיסון ב 

  -פרופ' רשפון  .1.18

 3  חודשים לא מאוד משנה לדעתי. אין לקבל החלטה על פי בדיקת נוגדנים. 6או 

   עדיף לא לנסח "להמליץ": אלא "לאפשר".  –חושב כמו פרופ' גרין 

   אין אחידות בעולם במדיניות חיסון מחלימים  לכן זו מדיניות שאין להלחיץ את המערכת לבצע

 אותה. . 

  מהמוגדרים "מחלימים" לא באמת חלו, הרי מיעוט זה יקבל מנה אחת ואנחנו גם אם מיעוט

 יודעים שגם לה יש אפקט מגן

  מבחינת הסבר לציבור צריך לומר שהחלמה היא שוות ערך לפחות למנה אחת, ולכן מי שהחלים

 יקבלתוספת של מנת חיסון אחת שמשלימה את החסינות הקיימת.  

  .בעד מתן מנת חיסון אחת 

  -רון דגן  פרופ .1.19

  ככל שהנוגדנים יהיו יותר גבוהים נהיה מוגנים יותר הן מבחינת ירידת החיסון עם הזמן  -ככלל

 והן מפני מוטציות, ולכן תומך בחיסון מחלימים.

  חושב שיש הרבה הגיון בסוגים השונים של הטיעונים השונים. אולם ע"מ שנוכל לקדם סיום

ת ואז המסרים צריכים להיות פשוטים וקצרים. המגיפה נצטרך לפעול בפשטות המקסימאלי

המנות )גם למי שלא חלה וגם  2מנות אז ניתן לכולם את  2אם נחליט שמחוסן הוא מי שקיבל 

 למי שחלה וגם למי שהיה נשא אסימפטומטי( וזה יפשט את העניין מכל הבחינות. 

 ין כמגפהמנות לכולם, כל זמן שהקורונה מוגדרת עדי 2-לכן מציע הגדרת מחוסן כ 

  ניתן יהיה לשקול  -אם יבוא חיסון שונה שצריך לתת מנה נוספת או פחותה או לאחר מצב המגפה

 מינון אחר.

צבעים חייבים להסתכל קדימה ולנסות לצפות אילו מסכים עם ד"ר מיסקין.  –ד"ר ארנון שחר  .1.20

ציבור. צריך הלהבנת למחלימים בתקופות שונות וזה יהפוך מורכב ומסובך לניהול ושונים יהיו 

אחידות ופשטות. אמון הציבור הוא מרכיב חשוב בסיפור. המספרים אומרים שחיסנו עשרות אלפי 

 חודשים. 6מנות כעבור לפחות  2מחלימים. ממליץ על 
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שבוצע במהלך  החיסונים וועדת מ"הצט חברי בין עמדות סקר להלן ממצאי –ד"ר חנה צפריר  .1.21

 הדיון:

o 6(; 24%) ההחלמה לאחר חודשים 3(; 14%לא ) – חיסון למחלימים לתת יש אםה 

 (.34%) ההחלמה לאחר חודשים 6 – 3(; בין 31%חודשים לאחר ההחלמה )

o (.26%(; שתי מנות )66%(; מנה אחת )8%לא ) – מחלימים לחסן יש האם 

 לאחר ההחלמה.חודשים  3-6, למחלימים אחתחיסון  מנת מתןבעד  הרוב: לסיכום 

מבקש לחזור על דעת המיעוט של הקופות. אנחנו מוציאים לפועל את ההחלטה  –ד"ר יאן מיסקין  .1.22

 מנות.  2 -ואנחנו סבורים שנכון לחסן ב

 

 ניהול חשיפות ובדיקות של מחוסנים ומחלימים .2

  –ד"ר טל ברוש )מצורפת מצגת(  .2.1

  פחות להדבקה חוזרת.  11סיכון פי  – עובדי בריאות אוקספורד -מזכיר את העבודות שהוצגו בעבר

לגבי . פחות להדבקה במחלימים סרו חיוביים 6סיכון פי  – טירוני המארינסהמחקר בקרב 

ימים והלאה מהמנה השניה( ללא  7ירידה בהדבקות ) 92% במחקר של כללית –מחוסנים 

ת יובדיקות חיובעל מבוסס מעבדה שהסתכל  – מחקר של מכבי. ניקוי ההטיה של הבדיקות

קופצים  CTימים מהחיסון. ערכי ה  12ון לבין אנשים שהם ימים מהחיס 12-28וחילק אותם בן 

למעלה. ירידה בסיכון למידבקות למחוסנים אחרי המנה הראשונה. לא רואים הרבה הדבקות 

 .נמוך CTאנשים עם ל

  ומעידים על הגנה נתוני המועילות כפי שפורסמו על ידי בריאות הציבור מוכרים לנו וגם הם גבוהים

 טובה. 

  )יש פחות הטיה כי רק  –נתונים ידועים לגבי הסיכון להדבקה של מחוסנים )מרכז המידע והידע

 מהדבקה.  8אלו שנבדקו נכללו במדגם. הגנה פי 

  )עובדים שיש להם בני  12 –מעקב אחר הדבקות בקרב בני בית של חולים )עובדי אסותא אשדוד

ימים. התוצאה  10יומית בכל יום בהגעה לעבודה במשך  בית מאומתים. בקשה לבדיקה

 CT-32ימים לאחר המנה השניה ( אתסמינית  14של עובדת מחוסנת ) 0הדבקה בודדת ביום 

 בקבוצה הקטנה הזו. 8% -כ –

 .)שאלות לדיון )ראו במצגת 

  –תא"ל )במיל'( יורם חמו  .2.2

  .השאלה של בדיקת מחוסנים שהם מגעים היא שאלה של ניהול סיכונים לאומי ולא שאלה רפואית

 הסיכון הוא הסיכון שהמדינה לוקחת באי בדיקה ובהגדלה הסבירות לגל תחלואה קשה נוסף. 

  כמו כל שאלה מערכתית התשובה לה תלוית הקשר. אנחנו ביציאה מסגר שלישי. רוב מכריע של

 רת מחוסנת כך שחלק גדול מהבוגרים שנושאים את הנגיף הם מחוסנים.האוכלוסיה הבוג
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  אין לבדוק מחוסנים לצורך "תו ירוק". מחוסן שמגיע לרופא כשיש  -יש מקרי קצה שהם ברורים

 הם מגעים. וןלו סימפטומים זה ברור שצריך להבדק. מקרי הביניים החשובים לדי

  אות וכן נוצר עיוורון מסויים לגבי המצב מפסידים קטיעת שרשר –כאשר לא בודקים מגעים

באוכלוסיה. את העיוורון הזה אפשר לתקן חלקית באמצעות סקרים אבל ההפסד בקטיעת 

 השרשראות עלול להיות גדול מדי מכדי לוותר עליו. 

  המצב הרצוי הוא שמגעים קרובים ייבדקו ואם יהיו שליליים אינם חייבים בידוד. כך שיבדקו

 קרובים. תסמיניים ומגעים

  הצלחנו יותר מדי במסר שהחיסון הוא טוב ומגן. כתוצאה מכך חלק  -יש גם היבט תודעתי

החיסון הוא טוב  –מהאוכלוסיה המחוסנת איננה מקפידה על הכללים. חשוב להעביר מסר 

 ומגן אבל אינו מוחלט, ולכן גם מחוסנים יכולים להדבק ולחלות.

  –פרופ' גליה רהב  .2.3

  חשיפה של מחוסן לחולה מאומת לא צריך בידוד. בטוחה ולא ברור. אנחנו לא על קרקע 

  הוחלט שלא בודקים לפני פעולות אלקטיביות אבל היו מקרים שכן בדקה אצלה בשיבא ובמקרה

. החלטנו שלא לחסן לפני טיסה ועכשיו חושבת שכן צריך כי יש את ct 23אחד היה 

 הווריאנטים.

  אינטנסיביהאם צריך בדיקות אז לדעתי כן במגע. 

  בעיה.  –סיקור של אנשים מחוסנים 

 .לפני טיסה ממליצה כן לבדוק מחוסנים 

 ועבור הנחשף עבור משמעותית להיות יכולה הדבקה. ביניים בשלב נמצאים  –מאור  יסמין"ר ד .2.4

זמן שנמצאים בשלב הביניים הגישה לאנשים בחשיפה גבוהה הבדיקה צריכה להמשך.  כל. הסביבה

 הזה בשלבחשיבה מחודשת.  נעשהככל שתהיה עליה במחוסנים וכאשר רוב הציבור יהיה מחוסן 

 .לסקור נמשיך לא

  –ד"ר עפרה חבקין  .2.5

 ל המאומתים אנחנו באמצע סקר גדול ביחד עם פקע"ר. בכל יום בשש בבוקר עושים חיתוך של כ

 באותו היום.

  מחלימים.  60מחוסנים ו  400ימים האחרונים היו  5 –מה 

  מקרים במגן אבות )עובדים( שחלו, החלימו, חוסנו בשתי מנות ושוב חלו.  7מכירה 

 .בשבוע הבא יוצגו ממצאי הסקר לצט"מ לאחר השלמתו 

  –ד"ר טל ברוש  .2.6

  ימהבגישה של יורם חמו. צריך להציג מסכים עם ד"ר מאור שאנחנו בזמן ביניים. לא דוגל 

אחרי למעלה משנה מאוד קשה לשלוט בכלים אפידמיולוגים  .האסטרטגיה של ניהול המגיפה
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. המודל עובד אבל מתחיל להתקלקל. זה מנוגד לטבע האנושי. כל (בידוד והקטנת מגעים)

 חושבים.  שאנשיםלמה לשחיקה וההפרות הגדולות הם ביטוי 

 אז מותר  99%של דבר אם רב האנשים בקבוצות הסיכון יהיו מחוסנים והמועילות היא  בסופו

יהיה פחות מעניין. אפילו לא צריך  R-ה כזה במצבלקבל שיהיו הדבקות לא נשלטות בקהילה. 

 ולא איתן לחיות לומדים אנחנוכגון שפעת, מחלות שונות  אחרייהיה לבדוק וזה לא נורא. 

 זה פחות משמעותי.   אפידמיולוגית כי קפדנית בצורה אחריהן עוקבים

  ממליץ להגביל מאמצים לאוכלוסייה בחשיפה גדולה )בני בית( עם מאומת שיבדקו. לעובדים במגן

לא צריך לבדוק  מחוסניםה אבות , עובדים בבתי חולים ומטפלים כן צריך לבדוק. כל יתר

 לאחר חשיפה.

 -ד"ר אורי פיינשטיין  .2.7

  מחוסנים כשהם נחשפים )הודעה דומה להודעה של פנגו(: "נחשפת לחולה צריך להודיע לאנשים

 מאומת, אבל היות והתחסנת אינך חייב בבידוד".

  גם בשביל ניהול הסיכונים שלנו.  –נכון יהיה להמליץ לאנשים האלה להבדק 

  במצבים רבים האנשים יחליטו האם הם רוצים להבדק, או אם מי הם  –שיקול הדעת של האנשים

 גשים, למשל אם הם באים במגע עם אוכלוסיה לא מחוסנת או אוכלוסייה בסיכון גבוה.  נפ

  -ד"ר יאן מיסקין  .2.8

  .הבריטי לימד אותנו שאנחנו עלולים  נטריאוהומסכים עם ד"ר פיינשטיין. אנחנו לא במגפה אחת

 ולשנות את כללי המשחק. לאבד הכל ברגע

  די שידעו שהם בכל זאת נדרשים למסיכה, ריחוק חשוב שאנשים יקבלו את ההודעה עם הנחיות כ

 , למרות שלא נדרשים לבידוד.5עד  3 -ולהבדק ביום ה

  .אני לא יודע מה לעשות עם עובד בריאות מחוסן ששומר על הילד שלו המאומת 

האם מנהלים תחלואה או  –הדיון מטשטש בין שתי החלופות העקרוניות  –חמו  יורם"ל )במיל( תא .2.9

הולכים להדבקה רחבה. לא נכון לערבב כלים בין חלופות, הבחירה היא קודם בחלופה ואחר כך 

בכלים המתאימים לה. ככל שהחלטנו להמשיך לפעול על פי חלופה של עיסוק בהדבקות חשוב 

  היתר באמצעות בדיקות. להמשיך לקטוע את שרשראות ההדבקה בין 

  –פרופ' מנפרד גרין  .2.10

  .בהסתכלות קדימה צריך למצוא את הדרך לחיות עם הנגיף הזה. ההשפעה על המשק משמעותית

מקרי מוות ביום. זה לא הבדל עצום  15-20אם מסתכלים באופן כללי אנחנו בסדר גדול של 

ממה שאנחנו מכירים. כאשר מקבלים החלטות לא טוב ללכת לקצה ולהקשות על החיים עד 

כדי כך שזה בלתי נסבל . לא נצא מזה. צריך למצוא את שביל הביניים ולנסות למצוא דרך 

 לחיות. 

 לנהל  חשובוא שהמצב קטסטרופלי. אני לא חושב שהמחלה קטסטרופלית. המסר שמעבירים ה

 לא לאבד פרופורציהו את הדיונים מתוך פרספקטיבה
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 במדרון אנחנוהיה נכון אם היינו בטוחים שהשתלטנו על המגיפה.  הכל -' נטליה בילנקו פרופ .2.11

מוטציות. אם זה יחזור ויתפרץ לא נשלוט בזה. זה מאוד מסוכן.  עודלהיות שיהיו  יכולכי  חלקלק

חושבת שצריך קיצוניות שניה. מחוסנים ומחלימים לא  ולא מסוכן מאוד אינטואיטיבית לי מרגיש

מחכה לנו  מוטציה איזה יודעים לא עוד אנחנוחושבת שנכון לא לבדוק אותם. זה מפחיד ומסוכן כי 

 מעבר לפינה. 

  –כז מידע וידע( עמי מזרחי )מר  .2.12

 2  שעדיין לא  60אלף אנשים מעל גיל  200יש היום סדר גדול של  –סיבות לנהל את המגיפה

מחוסנים. זה יכול להביא מספרים גדולים של מאושפזים. הניהול של המגיפה יכול לנהל את 

מה שיגיעו לאשפוז. זה אירוע שבו מקדם ההדבקה יכול לברוח לנו מהר מאוד.  30,000 -ה

 .אמר נכון בעיני לא בהנחות מחמירות אלא סבירות מאודחמו יורם ש

  .בסוף המחוסנים האלה המעקב אחריהם יאפשר לזהות את הווריאנטים. אם לא נבדוק לא נדע

 המעקב אחר המחוסנים יאפשר לנו לזהות את זה בתקווה בזמן. 

  –ד"ר יסמין מאור  .2.13

  .השקענו כל כך הרבה מאמץ ולהרפות כעת זה עלול להיות מסוכן 

  אי אפשר להגיד שהמגפה לא נוראית. אני לא מכירה בשפעת מצבים כאלה כמו כיום עם מחלת

פני ריאות קשה, אנחנו מעלים על אקמו, יש חולים שמחכים לאקמו ואין מכשירי אקמו. 

 א מי מהצעירים שמגיעים אליי יתדרדר. המגיפה השתנו בחודשיים האחרונים. לא יודעת לנב

 של למצב להגיע לא. הסיקור את לגמרי להפסיק לא. במידתיות לנהוג מציע  –' אלי סומך פרופ .2.14

לבדוק. מגע אקראי לא  תמגעים עם בן בית מאומ –את המגעים היותר מסוכנים  לקחת. מושלמות

לבדוק. עובדי בריאות או אחרים שנמצאים בסביבה עלילה לבדוק. חשוב שאלה יהיו סוג של 

 דבק.ימרפאת זקיף שנדע דרכם מה קורה. הייתי מצמצם לאלו שיש להם היתכנות גבוהה יותר לה

  -פרופ' שלמה מעין  .2.15

 בתהליך חיסון ויש כבר חצי  אנחנו במצב חדש. בגדול, רוב האוכלוסייה שיכולה להתחסן היא

. המקרים החדשים וריאנטיםוהמיליון מחלימים. אף אחד לא הוכיח תחלואה קשה יותר עקב 

  .הקשים ביותר הם לא התחסנו. יש בעיה באלה שלא התחסנו ולשם צריך לשאוף

 .מסכים עם המתווה שאמר פרופ' סומך ולעשות את הסיקור בקרב אלה שעברו את הבידוד 

  –ב ד"ר בעז ל .2.16

  מסכים עם עניין המידתיות. כמו שממליצים לעובדי בריאות לא לבוא לעבודה כשהם חולים צריך

להגביל לגבי עובדים שבאים במגע עם מאומתים. להמליץ לעובדי בריאות להבדק. לא לכפות 

 באיזושהי צורה. 

 .פרופ' אלי סומך ינסח עבור הקבוצה הצעה מידתית ומאוזנת שתהיה מקובלת 
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 לפני פעולות אלקטיביות PCRדיגום  .3

 אצלנו דוגמים וזה לא על דעתי. חושבת שצריך לדגום אנשים שנשארים באשפוז. –ד"ר יסמין מאור  .3.1

דנו בזה בעבר. היום הסיכון שאדם שמגיע לפעולה אלקטיבית והוא מחוסן הסיכוי  –ד"ר טל ברוש  .3.2

 קטן שייבדק. לגבי מי שלא מחוסן גם לא ממליץ.

 

 חוסנים במחלקות קורונההתנדבות מ .4

יש בקשה של ד"ר ורד עזרא לדון האם ניתן לאפשר למחוסנים להתנדב במחלקות  –ד"ר בעז לב  .4.1

 קורונה.

 בשיבא מתנדבים באים -פרופ' גליה רהב  .4.2

סבור שיש לאפשר למחוסנים. הקבלנו את המחוסנים למחלימים. מחוסנים  –ד"ר טל ברוש  .4.3

 מים. לא צריכים לעשות דיגום. בינתיים מוגנים טוב לפחות כמו מחלי

 

 סרולוגיה למדוכאי חיסון .5

מדוכאי חיסון עם חלוקה לתתי קבוצות  1000 -אנחנו עושים בשיבא סקר של כ –פרופ' גליה רהב  .5.1

, מושתלי מח עצם, חולים אונקולוגיים ועוד(. כאשר נסכם את המחקר נשמח HIV)מושתלי לב, 

 להציג ולקיים דיון בנושא.

 248 חיסוניות יש הרבה תתי קבוצות 74%עצם,  מושתלי מח 

זה נושא מאוד חשוב. אני בעד לחסן את כולם. זה מתרגם לכך שאת כל בני הבית  –ד"ר יאן מיסקין  .5.2

 צריך לחסן. 

  –ד"ר טל ברוש  .5.3

  מאוד מסכים עם פרופ' גליה רהב. סביר להניח שהסרולוגיה מנבאת במידה מסויימת את הסיכון

 ניות תאית מסויימת שלא ברור מה מידתה.להדבק. יש מצב שיש חיסו

  חולה לימפומה שעושה בדיקה סרולוגית מה התוצאה  –מה המשמעות האופרטיבית של הדבר הזה

תגיד לו? הם עדיין בסיכון להדבק. הוא חייב להזהר. לא נגיד לו להתנהג אחרת. אם באמת 

 יותר.או רביעי נדע  3מישהו יעשה עבודה על האימונוגניות אחרי חיסון 

  .מציע להמתין ולדון לאחר שנשמע את התוצאות של שיבא 

  מסכים לגבי המשמעות הפרקטית  –פרופ' רונן בן עמי 

 

 ( למחוסנים/מחלימים לאחר חשיפה למאומתsmsשליחת מסרון ) .6

  –ד"ר בעז לב  .6.1

 .בעבר המלצנו שלא נכון וראוי לשלוח הודעה למחוסן במידה והוא נחשף למאומת 

  .עלתה האופציה הנוספת שיכול להיות שיש מקום להודיע לאנשים כדי שהמידע יהיה ברשותם

להודיע להם נחשפת אבל מאחר ואתה מחוסן/מחלים לא צריך להיכנס לבידוד. לשקול האם 

 האם יש מקום בכל זאת להודיע? לעשות בדיקה. 
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אפידמיולוגית אנושית כל המחוסנים אשר נחשפו ומאותרים בחקירה  –פרופ' שמוליק רשפון  .6.2

מקבלים הודעה שהם נחשפו אך שהם לא צריכים להיות בבידוד. זה המצב כיום ואני תומך בו. 

 הגיוני שאותה גישה תתקיים גם בחקירה אפידמיולוגית טכנולוגית.

אנשים שנחשפו והם עברו חקירה אנושית ההנחה היא שהם יודעים שהם  –עו"ד טליה אגמון  .6.3

יהם. הרעיון להודיע לאנשים כאקט של שיווק יותר מוצא חן בעיני מאשר עם נחשפו. יש הבדל בינ

 האזהרה שגלומה בזה.

אם אין מי שמתנגד אנחנו ננסח המלצה בעניין. סוגיית הניסוח היא מרכזית. המסר  –ד"ר בעז לב  .6.4

 הוא שהשקיפות והגילוי הנאות הם חשובים.  

 

 

  ב ב ר כ ה,

 

 ד"ר בעז לב

 פרופ' שמואל רשפון

 ד"ר טל ברוש

 נספחים: 
 ד"ר טל ברוש –מצגת  .1

 מרכז מידע וידע –מצגת  .2

 
 

 :העתקים
 הצוות המייעץחברי 

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

 


