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 לכבוד,

 פרופ' נחמן אש
 מנכ"ל משרד הבריאות

 שלום רב,

  הוועדה המייעצת לחיסוני קורונהצט"מ +  – 33דיון הנדון: 
 20216.10. –  + וועדת המעקב למועילות ובטיחות חיסוני קורונה

 

 תמצית הדיון וההמלצות

 –מצורפת מצגת  .ביצוע שאיבה )אספירציה( בעת הזרקת חיסון נגד קורונה )מנהל הסיעוד, גב' טובה דוד( .1
הוצגה סקירת מחקרים שבוצעו לאורך השנים ועסקו בשאלה הנוגעת לצורך בביצוע שאיבה לפני הזרקת 

              של חיסוני קורונה  ורידול הזרקהלבין  מיוקרדיטיסבין  הקשרהוצג המחקר על  כןחיסון לתוך השריר. 

 מתן בעת בשאיבה צורך איןבעולם  המקובלת והעמדה הסקירה  פי על. CID -פורסם על ידי השעכברים  3 -ב
 .רידולוחיסון לשריר כי אין חשש  לכניסה 

( Myocarditisבשלב זה, אין בסיס מדעי מוכח שביצוע שאיבה עשוי להפחית סיכויים לדלקת בשריר הלב )
ך את משך מנגד, ביצוע שאיבה עשוי להארי עכברים. 3-אין הצדקה לשנות מדיניות על סמך מחקר עקיף ב

ההזרקה ועלולה להגביר את הכאב )בעיקר בקרב ילדים(, על כן לא נכון לשנות מדיניות נהוגה ורבת ניסיון על 
 בסיס מידע דל ושאינו מוכח. 

לאור זאת, מומלץ שלא לשנות בשלב זה את ההנחיה בדבר ביצוע שאיבה במהלך הזרקה של החיסון נגד 
 קורונה. 

 – ים בין ההתפרצויות בזן אלפא לבין ההתפרצות בזן דלתא )ד"ר טל ברוש(השוואה בין מאושפזי בתי חול .2
   -מצורפת מצגת. עיקרי מסקנות המחקר 

בוצעה השוואה בין שלוש עוקבות )קוהורטים( של מאושפזים עם קורונה  מרכזי בישראל-רב במחקר .2.1
מאושפזים מבוגרים סה"כ( לבחינת הבדל בתוצאים בין מאושפזים בתקופת גל אלפא לתקופת גל  700)

 .(breakthrough infection, ובין מאושפזים לא מחוסנים ומאושפזים עם פריצת חיסון )דלתא

 וגרפיים, מחלות וגורמי רקע, סטטוס חיסוני, טיפול ומשך אשפוז.בוצעה השוואה של נתונים דמ .2.2

החולים בגל האלפא היו עם  -בהשוואה בין פריצות חיסון במהלך גל אלפא לבין פריצות חיסון בגל דלתא  .2.3

. משך האשפוז בגל הדלתא היה Sשכיחות גבוהה יותר של מחלות רקע, דיכוי חיסוני והעדר נוגדנים כנגד 
לפרוגנוזה טובה  תה מגמהרוגנוזה לא היתה שונה משמעותית סטטיסטית, אם כי היקצר יותר, והפ

 יותר.

 20 -מחוסנים לפריצות חיסון בגל הדלתא, החולים עם פריצת החיסון היו מבוגרים ב-בהשוואה בין לא .2.4
מחוסנים, היו עם שכיחות גבוהה יותר של מחלות רקע ודיכוי חיסוני. משך האשפוז -שנים מהלא

 ם היה קצר יותר. הפרוגנוזה בין שתי הקבוצות היתה דומה.במחוסני

ההבדל בין פריצות החיסון בין גל הדלתא והאלפא תומך בדעיכת החיסון עם חלוף החודשים,  -סיכום  .2.5
מאחר שאנשים מעט בריאים יותר ועם מערכת חיסון טובה יותר הגיעו לאשפוז ולמחלה קשה. ההשוואה 

הדלתא מצביעה על המשך הגנה בפני מחלה קשה, כפי שמתבטא בין מחוסנים ללא מחוסנים בגל 
 שנים בקרב המחוסנים. 20 -בפרוגנוזה דומה בחולים מבוגרים בכ
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מצורפת  – האם חיסוני הקורונה מייצרים לחץ סלקציה לטובת וריאנטים עוקפי חיסון )פרופ' עדי שטרן( .3
 מצגת. 

. ובלגיה ר רוברט מלון וד"ר וונדן בוש מארה"בהדיון נערך בעקבות סרטון שהופץ וכלל ראיונות עם ד" .3.1
יוצר סלקציה לטובת וריאנטים,  אוכלוסייה רחבהטענה מרכזית שנטענה בסרטון הייתה כי חיסון 

 שמצליחים לעקוף את מערכת החיסון )כולל וריאנטים שמתפשטים טוב יותר(. 

  –אלה עיקריו הוצג ניתוח מדעי שכלל התייחסות לקביעות וההנחות שהוצגו בסרטון. ו .3.2

 מייצרת לחץ סלקציה ולאו דווקא החיסון.חיסונית, כולל החלמה טבעית כל תגובה  .3.2.1

ההנחה שהחיסון מגן רק ממחלה, דהיינו מתפשט באותה מידה במחוסנים ולא מחוסנים היא  .3.2.2
 שגויה.  

 גם הטענה שהחלמה ממחלה מובילה לחסינות לכל החיים היא שגויה. .3.2.3

המובילים בולמים העברה והדבקה סימפטומטית  מאמרים רבים הראו שהחיסונים .3.2.4
 ואסימפטומטית )גם אם לא בצורה מושלמת(.

עד היום נוצרו והתפשטו לפני נוכחות  (Variants of Concernהבעייתיים ) הוריאנטיםכל  .3.2.5
 החיסונים. בישראל אין שום עדות למוטציות עוקפות חיסון על בסיס דלתא. 

זאת בניגוד לטיפול אנטיביוטי. שהוא, חיסון שום לא התפתח זן עמיד באופן משמעותי ל היוםעד  .3.2.6
 .ההסבר לכך הוא שקשה מאוד לעקוף תגובה פוליקלונלית

. גם של הנגיףדרמטית התפשטות  . ללא חיסון, תהיהחשוב להדגיש את מחיר האלטרנטיבה .3.2.7
מקרי תמותה  שלמספרים גבוהים , זה יוביל לקטן קשההתחלואה השיעור בהם  באוכלוסיות

ובכלל ( כפי שקרה עד כהאבולוציה מואצת של הנגיף )בנוסף, התפשטות זו תביא לם. אשפוזים רביו
 התפתחות וריאנטים. זה

התפתחו בקרב  (VOCs אם לא כל הוריאנטים )ארגון הבריאות העולמי הראה כי רוב  .3.2.8
 נמוכה )הודו, קובה...(.  התחסנותאוכלוסיות עם 

עה מאוד, וחשוב להפיץ מידע מדויק ומבוסס מט מדעי המוצג בסרטון זה ואחרים-המידע הפסאודו .3.3
 .לציבור

 

מספר סוגיות הועלו לדיון טרם עדכון בתדריך החיסונים. מצורפת מצגת בריאות  – עדכון תדריך החיסונים .4
 הציבור: 

את גבולות ההחרגה על מנת לייעל את הדיון בסוגיות אלה הוצע למנות צוות מצומצם שידון ויגבש  .4.1
 . ולאפשר למערכות הממוכנות לתת מענה גם להחרגות אלהמהנחיות התדריך 

נחיות תדריך החורגים משפרטניים ועדת חריגים שתדון במקרים  בכל קופות החולים מומלץ להקים .4.2
במקרים אלה יש החיסונים והמטרה היא לתאם בין המענה הרפואי למענה האדמיניסטרטיבי )תו ירוק(. 

 לתת מענה מחשובי בהתאם.  

ומלץ מבימים הקרובים.  FDA -הנושא מצוי בבחינה ולקראת אישור ב –טר בחיסוני מודרנה חיסון בוס .4.3

ההחלטה  והתוויות למתן. מק"ג( 100או  50לגבי בוסטר מודרנה והמינון ) FDA -להמתין לאישור ה
יכולה להמתין למועד האישור הנדרש ככל שייווצר צורך דחוף מאוד לחסן את האוכלוסיה הפלסטינאית 

סנה על ידנו ניתן לחסנה באמצעות בוסטר של פייזר. מוסכם גם שמדיניות הבוסטר תהיה זהה לגבי שחו
  מנות מודרנה כמנות חיסון.  2כל מי שקיבל 
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לא נמצא כל בסיס מדעי להצדיק הגבלת פעילות  –לאחר קבלת חיסון מאומצת הגבלת פעילות גופנית  .4.4
ה שפעילות גופנית מגבירה את הסיכון למיוקרדיטיס . אין שום הוכחלאחר קבלת חיסוןמאומצת גופנית 

 . שבעקבות החיסון

מטופל אשר חלה במיוקרדיטיס  –בסמיכות לחיסון או בעבר מיוקרדיטיס ופרימיוקרדיטיס  .4.5

 mRNA,ופרימיוקרדיטיס בסמיכות לחיסון או בעבר מומלץ כי יקבל חיסון שאינו מבוסס טכנולוגיית 

 אסטראזניקה. התרכיב של אלא טכנולוגיה אחרת דוגמת 

הוא מחלים. נכון למצוא  -שקיבל תשובה סרולוגית חיובית  אדם שלא חוסן–הכרה בתוצאת סרולוגיה  .4.6
במקביל הועלתה הבעייתיות של ניהול פרטני על . ה האדמיניסטרטיבית של אוכלוסיה זופתרון להסדר

יקות המוניות אלה. אין מידע סמך בדיקות סרולוגיות והבעייתיות של היערכות הקופות לביצוע בד
מבוסס על הערכים הסרולוגיים שמקנים מיגון והאם עלול להגרם נזק מחיסון אנשים עם רמה גבוהה 

 של נוגדנים. לא ניתן עדיין להחליט על מתן חיסון על פי תוצאת בדיקת  נוגדנים.    

יסוס מדעי להמלצה זו מומלץ בהעדר ב –לחיסון קורונה  Herpes Zosterימים בין חיסון כנגד  7מרווח  .4.7
 שלא להכליל הנחיה זו בתדריך. 

 בכל שלבי ההיריון וההנקה.  )פייזר או מודרנה( מומלץ לאשר המלצה למתן חיסון קורונה .4.8

 ההנחיות שהוצגו נכונות ומומלצות.  -( AZחיסון אסטראזניקה )להלן  .4.9
גם לאנשים שמסרבים להתחסן בחיסוני  הרחבה של אפשרות המתן של החיסון הנ"ללבחון יש בהמשך 

mRNA ,בכפוף לזמינות החיסון בישראל. מבחירה אישית 

 mRNAהמידע הקיים כיום תומך ביעילות גבוהה יותר של חיסון  –( Mix & Matchשילוב חיסונים ) .4.10
יש להמשיך ולעקוב אחר המידע המתקבל ולדון בנושא  לאחר מתן חיסון אסטרזנקה, אך לא להיפך.

 עד אז בסדרת חיסונים עדיף שכל המנות יהיו מאותו יצרן. שוב.

 

  – דיוני הצט"מ וועדת החיסוניםחי של שידור  .5

דיוני הצט"מ וועדת החיסונים מסוכמים ומופצים לציבור בשקיפות מלאה ומועלים לאתר האינטרנט של  .5.1
הסיכום  משרד הבריאות. הסיכומים כוללים "עיקרי המלצות" ואף "דברים בשם אומרם" ולקובץ

מצורפים החומרים שהיוו בסיס לדיון או הוצגו במהלכו. מבחינה זו הנושאים והעמדות המקצועיות 
  מוצגות לציבור בשקיפות ראויה.

דיוני הועדות. משתתפי הדיון סבורים שלא חי של התקיים דיון פנימי במשרד הבריאות בעניין שידור  .5.2
ובר בפורום מקצועי אשר דן על בסיס שבועי ולפעמים נכון לשדר את דיוני הצט"מ וועדת החיסונים. מד

למעלה מכך, הנושאים נידונים בדחיפות לעיתים בשל צורך דחוף לקבלת החלטות בניהול המגיפה, 
. החומרים לדיון אינם מספקמידע  ובהעדרודאות -ההחלטות מתקבלות לעיתים קרובות בתנאי אי

לצורך החלטות ך בדיון דחוף והעברת המלצות בהכרח מוכנים וזמינים זמן מספק מראש בשל הצור
  דחופות.

הדיון מהווה ייעוץ להנהלת המשרד ולא החלטות מדיניות ולא נכון שייעוץ שכזה יפעל כנגד מדיניות 
 שמתקבלת לעתים תוך שיקולים נוספים לשיקולים המקצועיים הנדונים בדיונים שלנו. 

לקיים שיח עם הציבור בדרך שתוחלט כדי לטייב את יש מקום  (דוגמת חיסוני ילדים) קבעויישבנושאים  .5.3
הקשר, ההבנה והאמון במהלכים בניהול המגיפה. במסגרת זאת יוצגו הנתונים והשיקולים לקבלת 

 החלטות מכריעות ומהם הערכים המובילים אותם. 
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 :דברים בשם אמרם

 מצורפת מצגת. הסיעוד, גב' טובה דוד(. ביצוע שאיבה )אספירציה( בעת הזרקת חיסון נגד קורונה )מנהל .1

לא קיימות ראיות מבוססות על הצורך לבצע שאיבה טרם הזרקת חיסון תוך שרירי. המחקרים בוחנים  .1.1
את ההשפעה של השאיבה בקצב איטי על הכאב בעיקר בקרב ילדים. ההנחיה כיום היא לא לבצע שאיבה 

 י דם משמעותיים בתוך השריר.בגלל העדר בסיס מחקרי על כך והן מהטעם של העדר כל

תוצאות ניסוי בעכברים הראו שינויים היסטופתולוגיים שהעידו על מיוקרדיטיס. המחקר מצביע  .1.2

 יכולה להשפיע על הופעת מיוקרדיטיס.  IVשהזרקה 

מדובר בסקירה של מספר מחקרים שאותרו בנושא.  -הוצגו ריכוז מחקרים בנושא )ראו סיכום בנספח(  .1.3
מחקרים ממליצים על מודל של קבלת  5 -מהם ממליצים לא לשאוב טרם הזרקה ו 4מחקרים  9מתוך 

 החלטות. 

 3אחד על זו מדינה מיהרה לתרגם מחקר ימעולם לא המליצו לשאוב. א CDC -ב –פרופ' שמוליק רשפון .1.4
בעת מתן חיסון אי אפשר להכנס לוריד  שנהיה ראשונים בזה. סביר . לא ?עכברים לחיסון נגד קורונה

  ה. נימוק לשנותאין שאיבה. את ההנחיות על חוסר צורך בלשנות לא  . ממליץ אלא רק לפצוע קפילרה

 השאלה היא מה המחיר הגדול שיעשו אספירציה? –פרייס -ד"ר שרון אלרועי .1.5

 בה צורך. אין קר: העיהמחיר הוא שזה מאריך את משך הזריקה, מגביר את הכאב ו –פרופ' רשפון  .1.6

מעיסוק רב בחיסונים אני לא ממליץ על שינוי בשלב זה. יש המון מאמרים וקשה לבסס  –פרופ' רון דגן  .1.7
עכברים, שם מדובר בהזרקה דרך הווריד ולא דרך השריר כפי שמקובל  3מדיניות על סמך מאמר על 

 בהזרקת החיסון. 

 – בזן אלפא לבין ההתפרצות בזן דלתא )ד"ר טל ברוש(השוואה בין מאושפזי בתי חולים בין ההתפרצויות  .2
 -מצורפת מצגת. עיקרי המחקר ומסקנותיה 

  –ד"ר טל ברוש  .2.1

מרכזי בישראל בוצעה השוואה בין שלוש עוקבות )קוהורטים( של מאושפזים עם -במחקר רב .2.1.1
לפא מאושפזים מבוגרים סה"כ( לבחינת הבדל בתוצאים בין מאושפזים בתקופת גל א 700קורונה )

 breakthrough) חיסון פריצת עם ומאושפזים מחוסנים לא מאושפזים וביןלתקופת גל דלתא, 

infection.) 

 בוצעה השוואה של נתונים דמוגרפיים, מחלות וגורמי רקע, סטטוס חיסוני, טיפול ומשך אשפוז. .2.1.2

החולים בגל  -בין פריצות חיסון במהלך גל אלפא לבין פריצות חיסון בגל דלתא  בהשוואה .2.1.3

. משך Sהאלפא היו עם שכיחות גבוהה יותר של מחלות רקע, דיכוי חיסוני והעדר נוגדנים כנגד 
האשפוז בגל הדלתא היה קצר יותר, והפרוגנוזה לא היתה שונה משמעותית סטטיסטית, אם כי היה 

trend  טובה יותר.לפרוגנוזה 

 מבוגרים היו החיסון פריצת עם החולים, הדלתא בגל חיסון לפריצותמחוסנים -לא בין בהשוואה .2.1.4
 משך. חיסוני ודיכוי רקע מחלות של יותר גבוהה שכיחות עם היומחוסנים, -מהלא שנים 20 -ב

 .דומה היתה הקבוצות שתי בין הפרוגנוזה. יותר קצר היה במחוסנים האשפוז

 חלוף עם החיסון בדעיכת תומך והאלפא הדלתא גל בין החיסון פריצות בין ההבדל - סיכום .2.1.5
 ולמחלה לאשפוז הגיעו יותר טובה חיסון מערכת ועם יותר בריאים מעט שאנשים מאחר, החודשים
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 בפני מסויימת הגנה המשך על מצביעה הדלתא בגל מחוסנים ללא מחוסנים בין ההשוואה. קשה
 .המחוסנים בקרב שנים 20 -בכ מבוגרים בחולים דומה בפרוגנוזה שמתבטא כפי, קשה מחלה

  –פרופ' גליה רהב  .2.2

הפסקנו לגייס חולים בסוף יולי וחושבת שאם היום היו נאספים ייתכן והינו מגיעים למסקנות  .2.2.1
 מעט שונות. 

הזמן מחיסון לאשפוז היה מאוד הומוגני. בגל אלפא כולם לא מחוסנים. בגל דלתא כולם לאחר  .2.2.2
 תקופת הדעיכה. 

המחלה הזו מאוד קשורה לגיל והפרוגנוזה של הגיל די ידועה. הפרוגנוזה של המבוגרים פחות  .2.2.3
 טוב.

 -Breakthroughמבחינת ה אין הבדל משמעותי בין המחוסנים ללא מחוסנים – מעיין שלמה' פרופ .2.3
  האם צריך להגיד לנו משהו? ?מפתיע האם, למעט הגיל. )במחוסנים(

  –"ר טל ברוש ד .2.4

כן הצליחה  55אדם די בריא בן  הרגהש שהדבקה אומר זה כי. ביניהם הבדל שאין להגיד נכון לא .2.4.1
, הרבה יותר ממחלות אחרות . זו מחלה שיש בה קשר מדהים של התוצא לגיל75להרוג אדם בן 

 . פעתכגון ש

ה, אני לא בטוח שזה כל כך נכון כי היו טוב יותר פרוגנוזה יש למחוסניםפרופ' רהב אמרה ש .2.4.2
הרבה מאד אנשים מבוגרים שהיו מאושפזים אך לא ראינו אותך אחרי זה כי הם לא הגיעו 

 לאקמו. 75בן אדם להנשמה ולאקמו. נדיר שמחברים 

 

 מצורפת מצגת. – וריאנטים עוקפי חיסון )פרופ' עדי שטרן(האם החיסונים מייצרים לחץ סלקציה לטובת  .3

  –פרופ' עדי שטרן  .3.1

חיסון מסיבי  –טענה מרכזית שנטענה בסרטון שהופץ וכלל ריאיון של רוברט מלון ושל וונדן בוש  .3.1.1
יוצר לחץ סלקציה לטובת וריאנטים שמצליחים לעקוף את מערכת החיסון  )כולל וריאנטים 

 שמתפשטים טוב יותר(.

  –שלבים חלופית  4הנ"ל קוראים לתוכנית  .3.1.2

 לחסן רק מי שבסיכון .3.1.2.1

 לפעול באופן מבהיר ואגרסיבי בחולים באמצעות נוגדנים מונוקלונליים  .3.1.2.2

 בדיקות מהירות  .3.1.2.3

 להפסיק את ההפחדה  .3.1.2.4

, הדבקה אצל צעירים הגנה לכל Natural Killer cellsלפתח חיסונים מבוססים  –במקביל   .3.1.2.5
 החיים. 

 יוצרת תגובה כל. החיסון את לעקוף סלקציה לחץ וייווצר ייתכןסלקטיבי  לחץ ,"להנ של בניתוח .3.1.3
 שעולות בראיון: המרכזיות השאלות. סלקציה לחץ

 מה הסיכוי שזה יקרה? יש שתי הנחות שגויות: .3.1.4
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 –שהחיסון הוא פרופילקטי כלומר מתפשט באותה מידה במחוסנים ולא מחוסנים  ההנחה .3.1.4.1
 והדבקה העברה בולמים המובילים שהחיסונים הראו רבים מאמרים. שגויה הנחה היא

 .ואסימפטומטית סימפטומטית

 שבולם בחיסון. לבן שחור מאדלא נכון.  – lifelong immunity -מובילה ל החלמה .3.1.4.2
 וריאנט כל התפשטות שיעצור"קיר  הוא מחוסן, מושלם באופן, גם אם לא הדבקה

לציין  .שהיא מוטציה על שתיווצר הסיכוי ואת ההדבקות מספר את מורידים ומחוסנים
שהתפתחות כמות כל כך רבה של וריאנטים הוא ארוע מאד נדיר וכנראה נובע מכמות 

 ההדבקות הגבוהה כל כך בעולם.

 מה קרה עד עכשיו בקורונה ופתוגנים אחרים? .3.1.5

זני אלפא ודלתא מדבקים הרבה יותר. זני הבטא גמא עוקפי חיסון. כולם נוצרו והתפשטו  .3.1.5.1
לל היו חיסונים. בישראל אין שום עדות למוטציות עוקפות חיסון על בסיס זן לפני שבכ

דלתא. עד עכשיו בכמעט שום פתוגן לא התפתח זן עמיד באופן משמעותי לחיסון זאת 
 בניגוד לטיפול אנטיביוטי. ההסבר: קשה מאוד לעקוף תגובה פוליקלונלית.

 מה מחיר האלטרנטיבה? .3.1.6

 מקרי תמותה ואשפוזים רבים. –מספרים גבוהים התפשטות של הנגיף % קטן כפול  .3.1.6.1

 אבולוציה מואצת של הנגיף )כל מה שקרה עד כה( כולל התפתחות וריאנטים חדשים.  .3.1.6.2

מידע זה מאד חשוב. מבקשת להפיץ את המידע לגורמים שידעו כיצד להנגישו לציבור  –גב' אדוה לוטן  .3.2
 הרחב ולא רק כתיעוד של הדיון.

חשוב לראות היכן המוטציות מתחילות. הן ברובן התפתחו בקינים של אוכלוסיות עם  –ד"ר דורית ניצן  .3.3
פגיעה במערכת החיסונית. ראינו בהודו, בקנט באנגליה, בקובה. כלומר כשמסתכלים איך לפעול קדימה 
זה מחזיר למשהו שכל פעם אומרים וזה שחייבת שתהיה התגייסות עולמית לחיסון כל המדינות. אם כל 

 תדאג לעצמה, לא ננצח את המגפה. מדינה

מסכים. לא נכון לעשות השוואה בין עמידות לאנטיביוטיקה לסלקציה של וירוסים  –פרופ' אורן צמחוני  .3.4
 לחיסון. יהיו פחות הדבקות ופחות העברות ככל שתהיה אוכלוסייה יותר מחוסנת. 

מדעיות וחשוב -אודוצריך לקחת בחשבון שבכל פעם מתפרסמות הרצאות פסי –ד"ר יסמין מאור  .3.5
להתנגד לעמדות שמושמעות שם כי הן משפיעות על מי שלא מאוד שוחה בחומר עשוי להשתכנע ממה 

 שנאמר. צריך להיות יותר ערניים למסרים מהסוג הזה ולהוציא מידע מבוסס ומסודר.

ם שצריך חשוב שאנו מדברים על הרצאה זו בגלל פוטנציאל הנזק שלה. הם אומרי –ד"ר אביגדור שפרמן  .3.6
להגן על מבוגרים וניתן לצעירים להדבק והם יהיו חומת המגן. חושב שצריך להבהיר את הנקודות האלה 

כי המספרים הם שקובעים כפי שאמרה פרופ' שטרן. בסופו של דבר יהיו וריאנטים. לא מאמין בעקיפה 
 של החיסון הבסיסי. חשוב מאד להפריך את העניין שיש לאפשר לצעירים להדבק. 

הוא חיסון שגורם יצירת נוגדנים אבל לא ברור עד כמה הוא נותן  mRNAהחיסון  –פרופ' מנפרד גרין  .3.7
הגנה מבחינת המוקוזה. אולי יש אלמנט של מיגון בהגנה זו. הנגיף מתרבה בחלק העליון של מערכת 

אדם. הנשימה ובתוך המוקוזה. אנחנו לא מספיק מצליחים להתערב ולמנוע את העברת המחלה מאדם ל
 אולי יש לשקול את שילוב החיסונים דבר שאולי ייתן את המיגון הנוסף.
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  –פרייס -ד"ר שרון אלרועי .3.8

. הצגה מצוינת של מה שנאמר וגם של המענה. לדעתי ארגון "מדעת" לפרופ' שטרןתודה גדולה  .3.8.1
יבינו את יודע לעשות את ההפצה של זה מצוין. כדאי להפיץ את זה בצורה פשוטה לציבור שכולם 

מה שנאמר. אני חושבת שצריך להגיב על דבר שיש לעשות בו סדר וזו דוגמה להרצאה כזו. כדאי 
לעשות זאת מהר כי זה רץ ורבים ראו את זה. קשה להתמודד עם אנשי אקדמיה שמציגים חצאי 

 דברים.

נה אנחנו עוקבים אחרי המידע האם מחוסנים מדביקים. עד לאחרו –לגבי הדבקה של מחוסנים  .3.8.2
 היה קשה מאוד כי לא היו חקירות אפידמיולוגיות בגלל המספרים הגדולים. 

יש מחקרים בעולם שמראים שמחוסנים מדביקים פחות. גם כאשר הם חולים. לא ברור אם יש  .3.8.3

 בקרב מחוסנים. IGAמחקרים שבדקו 

  –ד"ר טל ברוש  .3.9

שאנחנו צריכים בניתוח שלהם של התחלואה בארץ נאמרו דברים שגויים. זה מלמד אותנו  .3.9.1
בעצמנו להיזהר כאשר בודקים ומשווים לנתונים במדינה אחרת כיוון שאנחנו לא מבינים את 

 ההתנהגות של אותה אוכלוסייה וכל מיני מנהגים, תרבות, מועדים וכו'. 

המחשבה שבאמצעות החיסונים אנחנו נמנע לחלוטין את ההדבקות לאורך זמן לדעתי זה יעד  .3.9.2
משתוללת בעולם ולא כולם מתחסנים. יהיו וריאנטים. תהיה דעיכה שאפתני מדי. המגיפה 

בנוגדנים. אני לא חושב שאם כל העולם יתחסן אז תגמר המגיפה. יחד עם זאת חשוב להשקיע 
בחיסונים אבל צריך להבין שרבים ידבקו במהלך חמש השנים הקרובות ועדיף שנגיע לזה עם 

ות מחלה ואז נעבור את זה בסבירות גבוהה חיסוניות מקדימה באמצעות חיסון ולא באמצע
 באופן קל יותר. 

  –"ר מיכל חוברס ד .3.10

אסטראזניקה לדעתי לא יגרום להגנה מוקוזלית טובה יותר דרך האף. גם בחיסונים הנוכחיים  .3.10.1
 דרך השריר תהיה הגנה מוקוזלית מסוימת. 

מיד אחרי החיסון מחוסנים בטוח מעבירים פחות. אנשים עם דעיכה של החיסונים מדביקים  .3.10.2
 לדעתי. 

חושבת שהדוברות ומערך ההסברה עושים עבודה לא רעה בכלל. אנחנו נשמח לעזור  –אדוה לוטן  .3.11
 ולהוציא את הדברים בצורה מסודרת לציבור הרחב ולאנשי המקצוע

יץ לכל גורם שהוא. יש לשים לב מה קורה לעומס הנגיפי לאורך אשמח לעזור להפ –פרופ' עדי שטרן  .3.12
זמן. אם הוא יתארך זה מגדיל את הסיכוי לסלקציה. וריאנטים מיוצרים לרב במדוכאי חיסון בתנאים 
מסוימים )כגון טיפול בנוגדנים או מונוקלונלי(. במרבית ההדבקות שהעומס הנגיפי הוא גבוה באנשים 

 היווצרות זנים נוספים.רגילים אין מספיק זמן ל
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  .מצגת מצורפת –, ד"ר שרון אלרועי פרייס וד"ר אמיליה אניס החיסונים תדריך עדכון .4

 להלן סוגיות שברצוננו להעלות בפני הצוותים: –"ר אמיליה אניס ד .4.1

  –מיוקרדיטיס  .4.1.1

הורית נגד: אנשים שפיתחו דלקת בשריר הלב )מיוקרדיטיס( עם או בלי דלקת בכיפורת  .4.1.1.1

 . m-RNAהלב )פרימיוקרדיטיס( בסמיכות לקבלת מנת חיסון קודמת מסוג 

 אינו מהווה הוריית נגד לקבלת חיסון מסוג שונה, לדוג' מתוצרת אסטרה זניקה.

ללא קשר לחיסון נגד נגיף קורונה  אמצעי זהירות: אין מניעה לחסן אנשים שפיתחו בעבר, .4.1.1.2

, דלקת בשריר הלב )מיוקרדיטיס( עם או בלי דלקת בכיפורת COVID-19-או תחלואה ב
 ?מומלץ להימנע מפעילות גופנית מאומצת בשבוע לאחר החיסוןהאם הלב )פריקרדיטיס(. 

  – מנה שלישית )דחף( למי שחוסן בשתי מנות של מודרנה .4.1.2

)חיסון פייזר(, לעומת המלצה לשימוש במודרנה   mRNAי אפשרות לחליפיות בין תרכיב .4.1.2.1
 )מנה שלמה, חצי מנה(?

 Astra Zenecaחיסון בתרכיב  .4.1.3

 אחסון, מינון, התוויות, הגדרת מחוסן וחליפיות. –הוצג מידע על החיסון  .4.1.3.1

לנשים הרות   mRNAמתן החיסון לנשים הרות ומיניקות. בשלב זה יש לתעדף חיסוני  .4.1.3.2

לנשים הרות ומיניקות.  AZמאחר ולא קיימים נתונים מספקים על בטיחות החיסון של 
במידה וניתן תרכיב המבוסס על חלבון נשא, אין צורך לשקול הפסקת הריון באשה 

 שחוסנה בתרכיב במהלך ההריון או בכל פרק זמן לפני הכניסה להריון.

 אולם אין מניעה במתן החיסון לנשים מניקות.לא ידוע האם החיסון מועבר בחלב אם,  .4.1.3.3

תגובה חמורה לחיסון קודם, רגישות יתר  – AZהוצגו אמצעי זהירות והוריות נגד לחיסון  .4.1.3.4

 Thrombocytopenia with Thrombosisלאחד ממרכיבי התרכיב, אבחנה יודעה של 

Syndrome (TTS)  .או פקקת ורידית לאחר החיסון 

 מקרים חריגים בנוגע להגדרת מחלים / מחוסן חדש: –פרייס -ד"ר שרון אלרועי .4.1.4

 ליישוםות פשוטהנחיות  באמצעות  -הגדרות מחלים  ניהוללהעלות דילמה לגבי  מבקשת .4.1.4.1
, לעומת גישה של הצורך למציאת מענה למקרים חריגים. מה הדרך אוטומטי באופן

דה כזו(, או הנכונה? באמצעות חוקים, מנגנון של טיפול במקרים חריגים )כרגע אין וע
 שילוב של שניהם?

  –ד"ר טל ברוש  .4.2

מנות נוספות למחלימים שחוסנו אחרי החלמה. צריך לאפשר. להדגיש שלא צריך להיכנס לענייני  .4.2.1
 תו ירוק או היבט רגולטורי אחר.

 לא ברור על מה זה מבוסס. לא תומך בהמלצה זו.  –ימים בין חיסון להרפס זוסטר 7מרווח  .4.2.2

לא מבוסס ראיות. מתנגד להכניס  –הרעיון של להימנע מפעילות גופנית לשבוע לאחר החיסון  .4.2.3
זאת לתדריך. לא מונעים פעילות גופנית אחרי אף חיסון. למי שיש חשד או אבחנה של 



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

 

 
-9- 

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

 
 

מיוקרדיטיס יש להמליץ לאותם חולים לא לעשות פעילות גופנית. לא מכיר שהימנעות מפעילות 
 וזה בעייתי מאד ברמת המסר של בטיחות החיסון.מצמצמת מיוקרדיטיס 

לא מצאתי הוכחה על תוצאה טובה משילוב של חיסונים. צריך להציג ממצאים  –שילוב חיסונים  .4.2.4
הוא יותר  השנייותר מבוססים על הנושא של שילוב תרכיבים. הערבוב יותר יעיל אם החיסון 

 ממתן שתי מנות אסטרזנקה., כלומר מתן אסטרזנקה ואחריו פייזר יותר יעיל פוטנטי

וזה בסדר אבל  מינון בחצי יפה מאוד אימונוגניות הראה מודרנה של המחקר  –במודרנה  בוסטר .4.2.5
. להתייעצות למודרנה השאלה את להחזיר צריך לדעתומנה מלאה. זו שאלה.  מתן לגבילא ברור 

 הפלסטינאים ממליץ על חצי מינון בהתאם להמלצת החברה.  לגבי

יש הרבה אירועים בחיסונים במתן חיסונים ואז מעדכנים את  –מנות פג תוקף וסוגיות דומות  .4.2.6
משפחת הילד המחוסן וממליצים להם לתת לו מנה חוזרת, כולל דיון במשמעויות. במקרה של 

חיסוני קורונה, יש גם נדבך נוסף של אישור תו ירוק וזה בעייתי כי נכנסים שיקולים שאינם 
אולי יש  -. לא ברור מה המשמעות של חיסון חוזרממחלה המתחסן על גנההקשורים רק ל

לא מנהלים את המגיפה על אדם אינדבידואלי. אם הסיכון משמעות מבחינת תופעות לוואי? 
האינדבידואלי קטן אז ממליץ לאשר לו תו ירוק ולא לתת חיסון נוסף לעומת מי שמצוי בסיכון 

  להיות גמישים ככל הניתן באישור חריג במקרים פרטניים.ממליץ  -. לסיכום גדול ואז נכון

4.2.7. AZ  לא נכון לקרוא לו חיסון חי מוחלש. זה נגיף נשא שאינו מסוגל להתרבות. ההנחיות הכתובות
מצוינות. חשוב לקנות לדעתי הרבה יותר חיסוני אסטראזניקה ולהציע לכל מי שמתנגד לקבל 

 את כמות המחוסנים.חיסון פייזר מסיבות שונות. העיקר להגדיל 

מאוד בעייתי ברגע שמכניס את סוגיית התו הירוק. החלמה על פי סרולוגיה לא  –מחלימים  לגבי .4.2.8
 ועדת שתהיה ממליץניתן להתעלם מזה מבחינה מדעית. מי שיש לו סרולוגיה הוא מחלים. 

 . קופתית חריגים

  –פרופ' שמוליק רשפון  .4.3

 מצטרף לדבריו של ד"ר ברוש.  .4.3.1

אין הסבר מבוסס. לא  –נגד קןרונה  הרפס זוסטר לחיסון חיסון נגד ימים בין  המרווח שבעל .4.3.2
 ממליץ.

 יפגע במעמד החיסון ללא הצדקה. . הדבר לא מומלץ. אין בסיס לכך –ימים אחרי חיסון  7לנוח  .4.3.3

מרגיש לא בנח לתת המלצה לחצי מנת דחף כאשר מודרנה טרם פרסמו  –מתן מנת דחף מודרנה  .4.3.4
מנת להמתין לאישור.  עד אז אם חייבים לתת, אז יבלו אישור לכך. ממליץ את המידע וטרם ק

 דחף שלמה. 

רצוי אין מנוס מועדת חריגים. כדי שהן יוכלו  לתפקד  –לגבי הגדרת החלמה במקרים מיוחדים  .4.3.5
 קוים מנחים כדי להקל על העומס על הועדה.  לכתוב להן 

ל חסינות נגד קורונה בסרולוגיה. כל עוד מצטרף לד"ר ברוש שלא יתכן להמציא נקודת חיתוך ש .4.3.6
על סמך רמת נוגדנים גם אם תהיה על צורך בחיסון אין נקודת חיתוך, אי אפשר לקבל החלטה 

 מאוד גבוהה. 

  –ד"ר מיכל שטיין  .4.4

 מסכימה עם ד"ר ברוש ופרופ' רשפון בכל הנקודות.  .4.4.1
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אנחנו פרסמנו לאחר התייעצות עם איגוד הקרדיולוגים שמי שהוכיל  –זהירות לגבי מיוקרדיטיס  .4.4.2
 שיש לו נטיה ליצור מיוקרדיטיס אחרי זיהום ויראלי זו הוריית נגד למתן החיסון. 

 אני חושבת שזה צריך להוות התווית נגד. MISמי שסבל מתופעות של   .4.4.3

עשות רשימה של מצבים לגבי מצבים גבוליים אי אפשר להתעלם מסרולוגיות חיוביות. כדאי ל .4.4.4
 חריגים שבהם אפשר לתת תעודת מחלים. 

  –ד"ר אורי פיינשטיין  .4.5

  – הצורך במנה שלישיתלגבי  .4.5.1

המידע שעל בסיסו החלטנו על הצורך במנה נוספת של חיסון כנגד קוקונה, התבסס כולו  .4.5.1.1
על מידע במחוסני פייזר והראה דעיכה לאחר חמישה חודשים. לכן, שאלתה של ד"ר אניס 
 על הצורך במנה נוספת במחסונים בחיסונים אחרים ותזמונה של המנה הוא כל כך חשוב.

 את להגדיר שאפשר חושב לאולכן  יותר איטית נוגדנים דעיכת מראים מודרנה מחוסני .4.5.1.2
בין מנה  חודשים 5 של מרווח על שנמליץ נכון ולא שנה חציאחרי  שלהם הירוק התותפוגת 

ככל הידוע לנו היצרן מגיש את בקשתו למנה נוספת . האלה בנתוניםשנייה לשלישית 
 -יעלה לאתר ההמלא  המידעחודשים בין מנה שנייה לשלישית.  6-בהמלצה של לא פחות מ

FDA  ימים. הדיון ב  8-כעל חיסוני מודרנה בעודFDA  על חיסון בוסטר מודרנה יערך ב
מזכיר שבתקופה  .  כדאי להמתין ולבסס החלטה על סמך המידע שיפורסם.14.10.21

מודרנה בחיסון מתוצרת מיליון  12.5-כ "ב חוסנובארהאלף אנשים  150שבישראל חיסנו 
 לאמריקאים יותר נתונים להציג.שכנראה כך 

יותר ובקצב איטי ינסן התחילו שימוש בארה"ב רק בתחילת מרץ בחיסון מתוצרת חב'  .4.5.1.3

בנושא החיסון של  FDA-יון ה. דלאט יותר רלכן נתונים צפויים להיאג עקב קשיים בייצור
 .15.10.21ינסן מתוכנן ל 

לא צפוי פער במנות חיסון מתוצרת פייזר או מודרנה בשלב זה ועל כן  –בשאלת שילוב חיסונים  .4.5.2
צריך להתבסס על בהעדר חוסר, בהחלטה על שילובים להזמין חיסונים שונים. יכולות הקופות 

צריך האמריקאי.  NIH -ונים על ידי הבריטים והנתונים ובקרוב יפורסמו נתונים על שילוב חיס
 להזכיר כי בחלק ממחקרי "המיקס אנד מטש" נצפו יותר תופעות לוואי.

אנו מביאים יחסית מעט מנות. אין שבוע שלא שואלים אותי למה אנחנו  –תרכיב אסטראזיניקה  .4.5.3
מנות במספר לא מביאים את ]כל חיסון שתחשבו עליו[. צריך להבין שאנו רוכשים את כמות ה

אך לאור החוסר העולמי בחיסונים, לא נוכל להביא כמות חיסונים לא הנדרש לאזרחי ישראל. 
מוגבלת. לכן צריך לתעדף בשלב ראשון את הצורך הרפואי, להזדרז כי תוקף המנות קצר ולאפשר 

חשוב שאנשים יכירו את תופעות הלוואי וייקחו לקופות להתחיל לחסן את הזקוקים לכך. 
 ה מבוססת לגבי החיסון שרוצים. החלט

  –ד"ר מיכל חוברס  .4.6

 יעילותו את מאבד לא החיסון תוקף הפג אחרי יוםפג תוקף זהו מושג נזיל. צריך להיות זהירים.  .4.6.1
כי  נוסף חיסון לו לתת צריך תוקף פג חיסון קיבל אדם שאם האמירה מפני להזהר מאד צריך אז

 . קצת להתרחק צריךזה כמו לתת פעמיים. 

 פחות לזה יש כי פייזר להם נתנו 30צעירות עד גיל  נשיםבאנגליה, ברגע שהיה פייזר,  – AZ לגבי .4.6.2

 .AZ. צריך להתייחס לזה. בצעירות ובצעירים יש יותר תופעות לוואי בחיסון לוואי תופעות
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מסכימה עם האמירה שאין מספיק נתונים. צריך להזהר מלהסיק מסקנות  –פעילות גופנית  .4.6.3
מניסויים על בע"ח. לתת הנחיות גורפות על בסיס חוסר נתונים יגרור לכל מיני ספקולציות 

 ברשתות החברתיות.

  –ד"ר יאן מיסקין  .4.7

ש לאפשר לקבל ולא לדרו –בתור מי שנותנן תשובות לרופאים המטפלים. מנה שניה למחוסנים  .4.7.1
 אישור של הרופא המטפל. 

בדיקות בשבוע זה  2 לעשותמסכנים.  ממשאני מסתכל על מנועי החיסון והם  -  AZ-ב חיסון לגבי .4.7.2

אז צריך. אם יש שם חלון תוקף צר, צריך לכוון את  AZקשה. אם אפשר לתת להם את החיסון 
ות עם זה וזה יגרום הוא לא ידע מה לעש –לאפשר שיקול דעת רופא מטפל  לאזה למנועי החיסון. 

ולהסמיך אנשים בקופות שיודעים לתת את התשובות.  ברורות הנחיות חייביםללחץ אדיר. 
 .לסמוך על הקופות

הקופות לא שולחות לסרולוגיה. כשפיקוד העורף פתח את זה, זה הוריד לחץ  – סרולוגיה .4.7.3
חות מכירים אתם פ. ההנחיות את לעקוף לאנשים תאפשר שלא מערכת לבנות צריךמהקופות. 

את זה אבל יש אוכלוסיות שכאשר אחד מקבל תשובה חיובית בבדיקה ביתית, הוא לא עושה 

PCR  אלא עושה מסיבת הדבקה ולאחר שבועיים / חודש השכנים באים ואומרים שהם נחשפו
לפני חודש למאומת ומבקשים סרולוגיה כבסיס לתעודת מחלים. במחוז ירושלים היכן שאני 

עובד זה מה שקורה, והרבה. אי אפשר לעצור את זה אבל גם לא צריך לתת להם פרס על צורת 
 ההתנהלות.

 FDA -לא ייתכן שנצא עם המלצה שלא מבוססת. נכון לחכות להחלטה של ה –מינון מודרנה  .4.7.4
 ולהתבסס עליה. 

אסור שיראה כאילו שאנחנו נותנים  –לגבי מתן מנת דחף לעובדים מהרשות הפלשתינאית  .4.7.5
 חיסונים "לא טובים" לפלשתינאים.

  –פרופ' גליה רהב  .4.8

הוראות מאד לפרסם יר. צריך מצטרפת לקודמיי. הבלגן בשטח של מה מותר ומה אסור הוא אד .4.8.1
 ברורות.

אם מספיקה מנה אחת למחלימים אז למה צריך שניים? נאמר שבנסיבות מיוחדות. מה זה  .4.8.2
נסיבות מיוחדות? נסיעה לחו"ל? אם מש' הבריאות ממליץ על מנה אחת, צריכים להיות אחידים 

 בזה.

ם? הסיכוי של מחוסן חודשי 6חודשים? מדוע לא  3מדוע קבענו שמחלים צריך להתחסן אחרי  .4.8.3
 חודשים. 6להידבק הוא נמוך מאד. הייתי ממליצה 

לגבי הפרש של חיסון הזוסטר, חשבתי שמקור ההמלצה זה בריבוי מקרים של הרפס זוסטר  .4.8.4
לאחר חיסון קורונה ושהחיסון להרפס זוסטר שהוא חי מוחלש אולי יד בדבר. אבל זו אינה 

 ה את הפרק.הסיבה ולדעתי זה סתם מבלבל. הייתי מוריד

מאד מבלבל. צריך יותר מידע או לכתוב הנחיה מאוד מדויקת  –לגבי השימוש באנטיהיסטמין  .4.8.5
 )מינון, משך, תזמון...(.

מסכימה עם ד"ר שטיין ולא ממליצה על מתןם החיסון לאנשים  –של מיוקרדיטיס  הנושא לגבי .4.8.6
 שעברו מיוקרדיטיס בעבר. 
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 .מיותר שזהמסכימה לגמרי  –לשבוע לאחר החיסון  מאמץמהנחיה להימנעות  לגבי .4.8.7

צריך להחליט למי להמליץ: לאנשים שהיו רגישים לחיסון פייזר, לאנשים עם  – AZחיסון  .4.8.8
מיוקרדיטיס בעבר או בחיסון הראשון, חולים עם תופעות נוירולוגיות שאי אפשר לתת להם 

 יש אין ספור שאלות על זה.  –פייזר, גיל... בעיות במחזור 

יש שאילתות של אנשים שהיה להם קורונה אפידמיולוגית וקלינית ויש להם אינטיגן ולא עושים  .4.8.9

PCR יתכן שהם מחלימים אז לא ניתן להם לעשות סרולוגיה? האנטי .N  מאד לא זמין. צריך
 להחליט על קריטריונים למי כן נותנים לבצע את הבדיקה.

. לדעתי צריך לקיים דיונים בדיון אחד שאלות 25 –אי אפשר שמאה איש ידונו ב   –רון דגן  פרופ' .4.9
 בקבוצות עבודה. כך זה תמיד עבד בוועדת חיסונים.

מסכים עם דעתך אך יש להבין שחלק מהצגת הנתונים מתבצעת לאחר שכבר נעשתה  –ד"ר בעז לב  .4.10
 עבודת הכנה לקראת הדיון.

  –ד"ר לימור פרידנזון  .4.11

 פטור נתנו"ל בצה. החיסון לאחר למנוחה בהמלצות צורך אין. ברוש"ר ד של דבריו עם מסכימה .4.11.1
 לא השלישית המנה מתן בעת. השלישית המנה טרם ביטלנו. החיסון את שקיבל למי יממה של

 על צורך במנוחה. ממליצה לא. כלשהי רפואית בעיה או בהיענות ירידה ראינו

בצה"ל אנחנו מאשרים מאוד במשורה ביצוע של בדיקת סרולוגיה. צריך לדעתי לצאת בהמלצה  .4.11.2

 אנטיגן.  Nמתי לבצע 

  –ד"ר יסמין מאור  .4.12

 :מסכימה עם דברי קודמיי .4.12.1

4.12.2. N  צריך להיות במשורה אך לא נראה סביר שמחייבים תו ירוק להחלמה ובמקביל  –אנטיגן
מונעים יכולת לעשות את האבחון הזה, כי אנשים בטוחים שהם מחלימים.  זה צריך להיות 

 במשורה, אבל מוסדר.

המהות של ההתנגדות לחיסונים נובעת מחשש של תופעות לוואי. בנוגע  - AZלגבי חיסון  .4.12.3

דאי להיזהר לא לפרוץ את זה כיוון שהוא יותר ריאקטוגני ועם תופעות אחרות כ AZלאפשרות של 
 וזה עלול לפגוע עוד יותר. 

יש  אנשים שרוצים להוכיח שהם חלו אבל פתיחה של חיסונים אחרים יכול לפתוח אפשרות  .4.12.4
 לאנשים אלה.

  –פרופ' מיכאל אדלשטיין  .4.13

וסטר לבין החיסון לקורונה נובע יותר לגבי ההמלצה הבריטית להפרש זמן של שבוע בין הרפס ז .4.13.1
 מחששות תיאורטיים מאשר על מידע מבוסס על תופעות.

  –ד"ר ארנון שחר  .4.14

בקשות לחיסון על  5-6כל יום מקבל לפחות  –יש כבר בקשות רבות לחיסונים נוספים למחלימים  .4.14.1

 על ידי אנשים שלא יכולים לקבל תרכיב של פייזר. AZידי תרכיב של 

 לא מעלה על דעתי אפשרות כזו זו לא המלצה נכונה. –ופנית לגבי פעילות ג .4.14.2
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הקווים המנחים האלו שמבקשים להסדיר הם מאוד חשובים. זה עוזר לציבור ולמטפלים מה  .4.14.3
 מותר ומה לא נכלל. 

חשוב לאפשר למי שרוצה כי יש נסיבות שאלו נסיבות החולה פעמים  –מנה שניה למחלימים  .4.14.4
דת מחלים. קופת חולים מכבי מאפשרים למי שרוצה לעשות רבות. למשל אנשים שצריכים תעו

 חיסון שני, כמובן בשיתוף משרד הבריאות.

פתיחת הסרולוגיה תגרום לבלבול נוסף ולגל שישטוף את מעבדות  – Nבדיקות סרולוגיות מסוג  .4.14.5
קופות החולים. הרופאים לא מבינים את ההבדלים בין הסרולוגיות. גם כך הגדרת מחלים מאד 

 גם לנו, המומחים. – מורכב

  –ד"ר בעז לב  .4.15

הזה מבחינתי הוא דיון ראשוני כי נדרשת עבודה נוספת על כל הסוגיות שהועלו היום.  הדיון .4.15.1
 שהקוויםהמקרים  עבורעל הקמת ועדת חריגים  חליטהל גם צריך. נוסף דיון נקיים הבא בשבוע

 הרכבה, קוים מנחים, אמות מידה. – עליהם יחולו לא המנחים

 התו של האדמניסטירטיבי הצד לבין המדעי להיבט הצימוד בגלל שנופלים שבבים הרבה יש .4.15.2
כי היא מהווה מחסום  אלה באנשים להכיר חשוביתיהמ ביכולת מענה לתת חשיבות יש. הירוק

 . כיום

זה דוחק כיוון שיש להתחיל לתת לאלו שפיתחו אלרגיה או מסיבה  AZ-החלטה לגבי חיסון ב .4.15.3
ורך להביא יותר ולתת אפשרות אלטרנטיבית. חשוב לקבוע מה אחרת. אני שותף לצ

 הקריטריונים. 

 מסכם את הדיון וחברי הצוותים יקבלו את החומרים ונדון בדיון הבא באלו שדורשים דיון נוסף. .4.15.4

   דיוני הצט"מ וועדת החיסוניםחי של שידור  .5

הפורום הוא  כי צריך לשדר בשידור חי . חלק ניכר חשב שלאבנושא היה דיון פנימי במשרד -ב לר בעז "ד .5.1
נידונים מהיום להיום ולפעמים לאתמול. חלק מהחומרים מוכנים כמעט לקראת מקצועי. הנושאים 

 הדיון. הדיון מהווה ייעוץ להנהלת המשרד וזו איננה המדיניות. לא נכון שזה יפעל נגד המדיניות. 

בנושאים קריטיים שיש להם היבטים נרחבים כמו  .כמה שיותר את הנושאיםאנחנו עושים מאמץ לשקף  .5.2
למשל חיסון ילדים צריך לקרב את הציבור לחשיבה הזו וצריך לשמוע את עמדותיו. צריך לייצר שיח כזה 

 ואנחנו דנים כעת איך לייצר שיח כזה. 

נכון להיום הדיונים מועלים כולל דברים בשם אמרם לאחר שהפורום עובר על  –פרסום דיוני הצט"מ  .5.3
 הדברים. 

עולה השאלה לגבי הסיכומים הישנים שלא הועלו עד כה. האם להעלות רק את הסיכום או את הדברים  .5.4
 בשם אמרם. בכל מקרה נעלה את הסיכומים ואולי בהמשך את הדברים בשם אמרם. 

 מבקשת לדון בנושא של הקורונה בבעלי חיים.  –ד"ר דורית ניצן  .6

ישמח להציג את הדברים ונשמח בהחלט לדון בכך. מוזמנים להעלות  ד"ר ניר רודולרבטוחני ש –ד"ר בעז לב  .7
 נושאים שתרצו שהפורום ידון בהם.
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  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

 אסטראזניקהמצגת חיסוני  .1

 מצגת מוגנות מחלימים )מכון גרטנר + פרופ' יאיר גולדברג( .2

 הצעת שירותי בריאות הציבור להכרה במחוסני חו"ל .3

 מצגת מרכז המידע והידע על משטרי חיסון הטרולוגיים והמולוגיים .4

 

 :העתקים
 חברי הצוות המייעץ
 פרויקטור קורונה –פרופ' סלמאן זרקא 
 קי הנהלת האגף:ועדות:צט"מ:צוות חיסוניםהנהלה:תי-תיק: תל אביב:שעח

 


