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 "ג תשרי תשפ"בי
 

 לכבוד,
 פרופ' נחמן אש

 מנכ"ל משרד הבריאות

 שלום רב,

 

 ועדת המעקב לבטיחות ומועילות חיסון הקורונהוהצוות המייעץ לחיסוני הקורונה  לש 32דיון הנדון: 

 14.9.2021 תאריךמ

 

 תמצית הדיון וההמלצות

ונתונים על חיסון שלישי של  AZהוצגו נתוני מועילות ובטיחות של חיסוני  –( AZ)להלן   חיסון אסטראזניקה .1

AZ ן אדנווירוס שניתן ברחבי בשילוב עם חיסוני מודרנה ופייזר. מצורפת מצגת. בתמצית, מדובר בחיסו

.  להלן תמצית COVID19-העולם והוכח כבעל מועילות גבוהה במניעת אשפוזים ומוות עקב הדבקות ב

 ההצגה של החברה: 

ויעילות גבוהה כנגד  COVID-19במחקרים הקליניים השונים של החברה נמצאה יעילות טובה למניעת  .1.1

מחלה קשה, אשפוז ומוות. היעילות נמצאה גבוהה יותר כאשר המרווח בין שתי המנות היה ממושך 

 יותר.

לאחר מתן בארצות שונות נמצאו נתונים דומים. החיסון משמר את מועילותו נגד זן  real-worldבמעקב  .1.2

אם כי המועילות כנגד מחלה קשה  אלפא, אך המועילות ירדה מול זן בטא וכנראה גם מול זן דלתא,

נשמרה גבוהה. במחקר סרולוגי בלבד, ללא קורלציה קלינית, קיימת ירידה משמעותית בנטרול מול 

 ( החדש.mu) וריאנט המיו

, בקצב איטי יותר מאשר לאחר פייזר, אם כי AZמנות של  2קיימת דעיכה של רמת הנוגדנים לאחר  .1.3

 כה יותר.נמו AZהרמה ההתחלתית המתקבלת לאחר 

במחקר על מתן בוסטר הומולוגי והטרולוגי, כל השילובים נמצאו בעלי אימונוגניות טובה, אם כי  .1.4

 היתה גבוהה יותר. mRNAאו אחרי  AZכבוסטר אחרי  mRNAהאימונוגניות של חיסון 

 Thrombocytopenia with Thrombosisהתופעה החמורה העיקרית שזוהתה היא  -מבחינת בטיחות  .1.5

Syndrome (TTS)- למיליון. לא נמצאו גורמי סיכון מיוחדים לתופעה. למחלה זו טיפול  7 -בשיעור של כ



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

 

 
-2- 

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

 
 

הסיכון לאירוע  COVID19יעיל ולכן שיעורי התמותה ממנה ירדו עם הזמן. בהשוואה למחלת 

 טרומבוטי גבוהה בסדרי גודל במחלה טבעית לעומת לאחר החיסון.

שיגיעו בקרוב, הצוות ממליץ לבצע תעדוף מתן  AZלאור הודעת המשרד על רכש מצומצם של מנות חיסון  .2

 למספר קבוצות. ניתן לקיים דיון ייעודי בנושא זה לאחר הצגת מספר המנות הנדרש בכל קבוצה:

למנה , תגובה אלרגית משמעותית PEG -אנשים שמנועים מקבלת חיסון פייזר או מודרנה בשל אלרגיה ל .2.1

 קודמת או תופעת לוואי קשה למנה קודמת )לדוגמא מיוקרדיטיס(. 

בחו"ל וזקוקים למנת בוסטר )בקבוצה זו ניתן גם עקרונית לתת  AZמנות קודמות של  2אנשים שקבלו  .2.2

 לאור עבודות מחקר שהדגימו אימונוגניות גבוהה בשילוב זה(. mRNAבוסטר בחיסון 

 .mRNAה אישית ואינם מסכימים לקבל חיסון אנשים שלא חוסנו עד כה בכלל מבחיר .2.3

הוצגו המשך והעמקה של נתוני המחקר שהוצג בדיון קודם )בוצע על ידי מכון גרטנר  – מוגנות מחלימים .3

הציג פרופ' יאיר גולדברג(. מצורפת מצגת. המחקר שונה בכך שכולל את מחלימי הגל הראשון,  –ושותפים 

ונקודת הייחוס היא האירוע  16ה הורחבה לכלל הגילאים מעל גיל ימים האחרונים, האנליז 10 -מעודכן ל

 האימונולוגי האחרון )חיסון או החלמה(. עיקרי מסקנות המחקר:

 מנות.  3מוגנות מצוינות בדומה למקבלי  -מי שהחלים וחוסן  .3.1

 מההגנה ביחס למקבלי שלוש מנות(. 1/2מוגנות טובה ) -חודשים  10 -מי שהחלים לפני פחות מ .3.2

 מההגנה ביחס למקבלי שלוש מנות(.   1/4מוגנות מסוימת ) -חודשים  10 -ים לפני יותר ממחל .3.3

 ירידה במוגנות להדבקה חוזרת אצל צעירים מחלימים. .3.4

  – מחלימים .4

 על חיסון למחלימים. להמליץרוב משתתפי הדיון סברו שיש  .4.1

במחלימים )אם כי איטית בהמשך להמלצות מדיון קודם ולאור הנתונים שהוצגו על ירידת  החסינות  .4.2

למחלימים סבורים רוב חברי הוועדה  חתאיותר  מאשר בקרב מקבלי חיסון( ועל התועלת ממתן מנה 

שיש להמליץ על חיסון מחלימים במנת חיסון אחת. מיעוט סברו שיש להמליץ על חיסון בשתי מנות 

 ו תוצאות סקר(.חיסון. מיעוט קטן עוד יותר סבר שלא להמליץ על חיסון מחלימים )רא

נתוני חברת מודרנה שהוצגו בדיון קודם הופצו לעיון חברי הוועדה. בסיס הידע  –מנת דחף למחוסני מודרנה  .5

שהוצג אינו חד משמעי בנוגע למינון המומלץ של מנת הדחף )הודגמה אימונוגניות טובה לבוסטר הומולוגי של 

מק"ג(. רוב חברי  100מחקר רק על מתן מנה מלאה של  מק"ג. לגבי בוסטר הטרולוגי בוצע 50חצי מנה, דהיינו 

 הוועדה סבורים כי יש לחסן במנה שלישית מחוסני מודרנה אולם הדעות נחלקו בנוגע לסוג החיסון ולמינון. 
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  – תו ירוק .6

חודשים  5בתום  בקבלת מנה שלישית של חיסוןעמדת רוב משתתפי הדיון היא שיש להתנות תו ירוק  .6.1

 . יהמקבלת המנה השנ

בקבלת חיסון נוסף לאחר חלוף זמן  למחלימיםעמדת רוב משתתפי הדיון היא שיש להתנות תו ירוק  .6.2

 מאז המחלה. לא הוחלט מה משך זמן זה. 

למחוסן שמגיע מחו"ל עם חיסון מוכר עמדת רוב משתתפי הדיון היא שיש לאפשר קבלת תו ירוק  .6.3

וסרולוגיה חיובית.  מטרת הבדיקה  הסרולוגית היא לאשרר את עובדת קבלת החיסון , ולא בישראל 

 לקבוע את מידת החסינות.  

  – הכרה בחיסונים שניתנו חו"ל לתושבי ישראל .7

הוצגה הצעת בריאות הציבור. מצורפת. בתמצית לגבי מדינות בהן תינתן תעודת מתחסן בינלאומית  .7.1

רך בסרולוגיה בכל סוגי החיסונים. לגבי מדינות בהן לא תינתן תעודת תהא הכרה בחיסוניות ללא צו

מתחסן בינלאומית, תינתן תעודת מתחסן מותנית בתוצאה חיובית של בדיקה סרולוגית לכל סוגי 

 חיסון של החיסונים, למעט החיסון הסיני וחיסון ספוטניק הרוסי, אז תידרש בנוסף לסרולוגיה, גם מנת

 פייזר או מודרנה. 

ים דיון ספציפי לגבי מעמדם של תיירים. עמדת חלק מהמשתתפים הייתה שיש להשוות את הוחלט לקי .7.2

 מעמדם בהתייחס להחלמה או לחיסון בדומה לתושבי ישראל. נושא זה מחייב המשך העמקה. 

הוצגו דעות לפיהן יש להכיר לבאים מחו"ל בכל החיסונים המוכרים על ידי ארגון הבריאות העולמי על  .7.3

ועדה המייעצת לחיסונים של ארגון הבריאות העולמי בלי לתת מנת חיסון נוספת. לעומתם פי הנחיות הו

היו שסברו שיש לשמור על מעמדם של חיסונים שאושרו בישראל לעומת אלו שלא על מנת שלא לפגוע 

באמון הציבור במערכת הרגולטורית והרפואית. מבלי שהנושא הובא להצבעה היה הרושם שעמדת רבים 

יר בחיסונים שהוכרו על ידי ארגון הבריאות העולמי במעמד שווה לחיסונים שהוכרו בארץ. היא להכ

 הנושא ידון שוב בהמשך. 

  – חיסון הומולוגי או הטרולוגי .8

הוצגה סקירת מחקרים על ידי מרכז המידע והידע בנוגע למשטרי חיסון הומולוגים והטרולוגים. רוב  .8.1

 המחקרים קטנים ואינם מהווים בסיס ידע מספק לגיבוש מדיניות. מצורפת המצגת. 

ככלל קיימת הסכמה כי יש לפעול על פי הנחיות תדריך החיסונים על חיסוני קורונה. דהיינו, ישנה  .8.2

 חיסון הומולוגי כל עוד הדבר מתאפשר. ככל שלא ניתן יש לאפשר חיסון הטרולוגי.  עדיפות ל

מומלץ לחסן מטופלים המנועים מקבלת חיסוני פייזר/מודרנה ויש  – AZבנוגע להתוויות לחיסון בחיסון  .8.3

לשקול לחסן מטופלים המבקשים להמנע מקבלת חיסונים אלה. משרד הבריאות יגבש המלצה והנחיות 

חיסונים בשלב זה בעלי  22,000 -התוויות לקבלת חיסון זה והאוכלוסיות אליהן מיועד. מדובר בכלגבי ה
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והלוגיסטיים למתן  םהאדמיניסטרטיבייתוקף יחסית קצר טווח. לאור אלה יגובשו ההנחיות והכלים 

 החיסון. 

 הוועדה:בתום הדיון נערך משאל בקרב חברי הוועדה בנוגע לנושאים שנדונו. להלן עמדות חברי  .9

 האם ייחשב מחוסן? -מי שחוסן בחו"ל בחיסונים שאינם מאושרים בישראל והסרולוגיה חיובית 

 82%  -כן, למשך חצי שנה 

 6% -כן, ללא הגבלה 
 5% -כן, למשך שנה 

 5% -לא 
 

 כיצד יש לנהוג בשילוב בין חיסונים:
 97% -הומולוגי ואפשרות להטרולוגי( לפעול פי ההנחיות הכלליות בתדריך החיסונים )עדיפות לחיסון 

 3% –לא לתת דחף בחיסון שונה 
 

של האם לתת חיסון נוסף  -מי שחוסן בחו"ל בחיסונים שאינם מאושרים בישראל והסרולוגיה חיובית 
 פייזר?

 21%  –לא 
 76% -חודשים  5כן, כעבור 

 3% –כן, כעבור שנה 

 
 האם להמליץ על מתן בוסטר למחוסני מודרנה?

 10% -לא 
 26% -כן, לחסן בפייזר 

 29% -כן, לחסן במודרנה, חצי מנה 
 34% -כן, לחסן במודרנה, מנה שלמה 

 
 האם יש לתת תו ירוק למחלים ללא חיסון נוסף?

 63% -לא 
 37% -כן 

 

 האם יש לתת תו ירוק למחלים עם חיסון אחד )האם להתנות תו ירוק בחיסון נוסף למחלימים?(

 40% -לא 
 60% -כן 

 
 חודשים ממועד החיסון השני? 5האם לתת תו ירוק למחוסן בשתי מנות לאחר שחלפו 

 82% -לא 
 18% -כן 

 
 מה נכון לגבי חיסון מחלימים?

 18% -אין צורך לתת להם חיסון 

 77% -יש לתת להם חיסון אחד 
 5% -יש לתת להם שני חיסונים 
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 מחלימים?מה נכון לגבי חיסון 

 66% -יש להמליץ להם על קבלת חיסון 
 31% -יש לאפשר להם קבלת חיסון 

 2% -לא לחסן 
 

 

 דברים בשם אומרם 

  – AZחיסון  .1

. לאחר הצגת החיסון, נדון AZמדינת ישראל הזמינה כמות מסוימת של החיסון של חברת  –ד"ר בעז לב  .1.1

נתוני מועילות בישיבה בהמשך גם בהתאמת החיסון לקבוצות שונות. נציגי החברה הוזמנו בכדי להציג 

  .בשילוב עם חיסוני מודרנה ופייזר AZונתונים על חיסון שלישי של  AZובטיחות של חיסוני 

  :הציג בתמצית את הנתונים הבאים –זניקה -נציג חברת אסטרא .1.2

מדובר בחיסון אדנווירוס שניתן ברחבי העולם והוכח כבעל מועילות גבוהה במניעת אשפוזים  .1.2.1

 .  להלן תמצית ההצגה של החברה: COVID19 -ומוות עקב הדבקות ב

ויעילות  COVID-19במחקרים הקליניים השונים של החברה נמצאה יעילות טובה למניעת  .1.2.2

גבוהה כנגד מחלה קשה, אשפוז ומוות. היעילות נמצאה גבוהה יותר כאשר המרווח בין שתי המנות 

 היה ממושך יותר.

לאחר מתן בארצות שונות נמצאו נתונים דומים. החיסון משמר את  real-worldבמעקב  .1.2.3

אם כי המועילות  מועילותו נגד זן אלפא, אך המועילות ירדה מול זן בטא וכנראה גם מול זן דלתא,

כנגד מחלה קשה נשמרה גבוהה. במחקר סרולוגי בלבד, ללא קורלציה קלינית, קיימת ירידה 

 ( החדש.muמשמעותית בנטרול מול וריאנט המיו )

, בקצב איטי יותר מאשר לאחר פייזר, אם AZמנות של  2קיימת דעיכה של רמת הנוגדנים לאחר  .1.2.4

 נמוכה יותר. AZכי הרמה ההתחלתית המתקבלת לאחר 

במחקר על מתן בוסטר הומולוגי והטרולוגי, כל השילובים נמצאו בעלי אימונוגניות טובה, אם כי  .1.2.5

 היתה גבוהה יותר. mRNAאו אחרי  AZכבוסטר אחרי  mRNAהאימונוגניות של חיסון 

 Thrombocytopenia withהתופעה החמורה העיקרית שזוהתה היא  -מבחינת בטיחות  .1.2.6

Thrombosis Syndrome (TTS)- למיליון. לא נמצאו גורמי סיכון מיוחדים  7 -בשיעור של כ

לתופעה. למחלה זו טיפול יעיל ולכן שיעורי התמותה ממנה ירדו עם הזמן. בהשוואה למחלת 

COVID19 .הסיכון לאירוע טרומבוטי גבוהה בסדרי גודל במחלה טבעית לעומת לאחר החיסון 
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עמקה של נתוני המחקר שהוצג בדיון קודם )בוצע על ידי מכון גרטנר הוצגו המשך וה – מוגנות מחלימים .2

 הציג פרופ' יאיר גולדברג(. מצורפת מצגת.  –ושותפים 

ימים האחרונים,  10 -המחקר שונה בכך שכולל את מחלימי הגל הראשון, מעודכן ל -פרופ' יאיר גולדברג  .2.1

היא האירוע האימונולוגי האחרון )חיסון ונקודת הייחוס  16האנליזה הורחבה לכלל הגילאים מעל גיל 

 או החלמה(. עיקרי מסקנות המחקר:

 מנות.  3מוגנות מצוינות בדומה למקבלי  -מי שהחלים וחוסן  .2.1.1

 מההגנה ביחס למקבלי שלוש מנות(. 1/2מוגנות טובה ) -חודשים  10 -מי שהחלים לפני פחות מ .2.1.2

 מההגנה ביחס למקבלי שלוש מנות(.   1/4מוגנות מסוימת ) -חודשים  10 -מחלים לפני יותר מ .2.1.3

 ירידה במוגנות להדבקה חוזרת אצל צעירים מחלימים. .2.1.4

  –ד"ר טל ברוש  .2.2

מקרים. זה פחות  4000 -על פי הנתונים, כל ההדבקות החוזרות בשנה וחצי של מגיפה הן כ .2.2.1

 מכמות ההדבקות שיש ביום אחד במדינת ישראל. זה מספר מאוד קטן וכמעט בטל בשישים.

 .דעיכה של המוגנות מהדבקה במחלה קלהיש  .2.2.2

להערכתי יש פער גדול התנהגותי בין מחלימים למחוסנים ולאלה שאינם וזה בעיני גורם מרכזי  .2.2.3

 שקשה לאמוד אותו. 

סבור שהנתונים משכנעים שכדאי להציע לחסן מחלימים אחרי חצי שנה או שנה כדי להגן מפני  .2.2.4

 דעיכה טבעית במוגנות.

  –פרופ' גליה רהב  .2.3

 חודשים מהחלמה.  10הזמן האופטימלי לחסן מחלימים? אין חולק שמעל  .2.3.1

 האם יש הבדל בדעיכה של החיסוניות של מחלימים לזן האלפא לעומת זן הדלתא .2.3.2

 חודשים אחרי מחלה. 6ממליץ על חיסון  –ד"ר יאן מיסקין  .2.4

  –רון דגן  פרופ' .2.5

 האימונולוגי האחרוןכדי לתת הגנה חיסונית מחדש צריך להתרחק מספיק מהאירוע  .2.5.1

 רואים שלא משנה מיהו מחלים. מי שיש לו עדות למחלה הוא מחלים.  .2.5.2

אנו נמצאים בתקופת פנדמיה עם חדירה מתמדת של וריאנטים  יש להמליץ על חיסון מחלימים. .2.5.3

יורדת יותר  מחלה טבעיתהגנה מיותר ויותר עמידים לנוגדנים הקיימים וצופים חדירות נוספות. 

  למקסימום הגנה להגיעו צירך מכאן שבזני מגיפה כמו אל –תאט מזו של חיסון אבל יורדת 

 .יש לפשט את העניין ולחשוב על המלצה פשוטה .2.5.4
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  –פרופ' מנפרד גרין  .3

אנחנו רגילים לדבר על מועילות של חיסון ומחלה ללא הבדל. צריך לדבר על מועילות המחלה. אם זה  .3.1

 נכון מאוד רצוי להציג את זה כך. קל להשוות כך בין המצבים. 

 וכך צריך להציג את זה. 99%המועילות להגנה מול מחלה קשה זה  .3.2

 .כל אחד מהאירועיםשיש ליש להתחשב בהיבטים הנוספים כמו נזקים  –ד"ר בעז לב  .3.3

  – (מרכז המידע והידע) 'ש .3.4

 .צריך להכניס למשוואה את אלו שלא שרדומחלימים הם אלה ששרדו.  .3.4.1

 .צריך לחשב את הזמן הנכון לחיסון המחלימים .3.4.2

 לגבי חומרת המחלה בקרב צעירים יש דרגות חומרה הולכות וגדלות. .3.4.3

 

 .בריאות הציבור - הכרה בחיסונים שניתנו חו"ל לתושבי ישראל .4

מצורפת  –הוצגה מצגת למתווה של הכרה בחיסונים שנתנו בחו"ל לתושבי ישראל  –ד"ר רועי סינגר  .4.1

 מצגת שתמציתה: 

לגבי מדינות בהן תינתן תעודת מתחסן בינלאומית תהא הכרה בחיסוניות ללא צורך בסרולוגיה  .4.1.1

תינתן תעודת מתחסן בכל סוגי החיסונים. לגבי מדינות בהן לא תינתן תעודת מתחסן בינלאומית, 

מותנית בתוצאה חיובית של בדיקה סרולוגית לכל סוגי החיסונים, למעט החיסון הסיני וחיסון 

 ספוטניק הרוסי, אז תידרש בנוסף לסרולוגיה, גם מנת פייזר או מודרנה.

  –קוים מנחים  .4.1.2

 חוסר התייחסות יוצר קושי .4.1.2.1

יפול במחוסני חו"ל יהיה בשאיפה לרשום את חיסוני חו"ל בקופות החולים על מנת שהט .4.1.2.2

 דומה לטיפול במתחסן

 תעודת התחסנות בינ"ל תהיה שוות ערך לבדיקה סרולוגית  .4.1.2.3

  –ד"ר יאן מיסקין  .4.2

צריך להכיר בחיסון הסיני. זה מאוד פשוט למי שמגיע ונמצא חיובי בסרולוגיה, יקבל מנה  .4.2.1

 .3שלישית וייחשב כאילו קיבל 

 כאשר אפשר לדרוש מהתיירים לשלם על זה.לגבי תייר גם ממליץ להתייחס באופן הבא  .4.2.2

  –ד"ר טל ברוש  .4.3

 נראית שקולה וטובה.בגדול ההצעה  .4.3.1

 חסר בסיס ידע על החיסונים הסיני והרוסי. יש חיסון דנ"א הודי.  .4.3.2

לא בטוח שיודע מה לעשות עם תשובת סרולוגיה שיבצעו. מה אם זה חיובי אבל נמוך? מה זה  .4.3.3
 אומר? 

מאוד שחוסנו בחיסונים אלה. אין לנו נתונים על מועילות חיסונים מדובר באוכלוסיות גדולות    .4.3.4
 אלה.
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  –פרופ' גליה רהב  .4.4

 הבאים מחו"ל ועל ישראלים מערימים קשיים. שללא ברור מדוע מקבלים סרולוגיה  .4.4.1

  –ד"ר יסמין מאור  .4.5

לא חושבת שאפשר בשלב זה להכיר בחיסונים שאינם מאושרים זה עלול לייצר מרירות וחוסר  .4.5.1

 שקיפות להכיר בחיסונים שאינם מוכרים בישראל.

מעבר לזה כל  עזר בסרולוגיה כדי לאמת חיסוניות וכדי לאמת שהאישור אינו מזויף.יצריך לה .4.5.2

 ההגדרות צריכות להיות זהות להגדרות הישראלים.

 מי שמגיע מסין וקיבל חיסון שלא יודעים מה משמעותו צריך להיות מוגדר כלא מחוסן. .4.5.3

  –גן פרופ' רון ד .4.6

 היום מגדירים מחוסן מי שקיבל שני חיסונים ובוסטר. זה חייב להיות חלק מהגדרת הבסיס.  .4.6.1

 צריך להתייחס לחיסונים שניתנו בחו"ל ומוכרים בישראל.  .4.6.2

אם האדם חוסן בארץ או בחו"ל.  חיסונים ולא אחרת 3 -התחסנות חייבת להיות מוגדרת כ .4.6.3

 חייבים להגיע להגדרה פשוטה ומקיפה.

צריך לקבל מנה  ?ויש לך נוגדנים אז אתה מחוסןחיסון לא מוכר מנות  2בחו"ל אם קיבלת  .4.6.4

 ?שלישית

  –רשפון שמואל פרופ'  .4.7

רק כדי לוודא אמיתות של תבוצע  במי שחוסנו בחו"ל  מבקש להבהיר  שוב שבדיקת נוגדנים .4.7.1

 .על  קיום חסינות ולא כדי לקבל החלטהעל קבלת חיסון תיעוד 

הם חיסונים , הרוסי והסיני, סינגר"ר ד ידי על שהוזכרו החיסונים : "זרים חיסונים"לגבי   .4.7.2

אלה חיסונים  . בהם ושהשימ על הנחיות תןנאף  WHO. ארגון הבריאות העולמיעל ידי   כרושהו

. תקפים בל הם חיסונים, משל חיסוני מדינות המערב   מתמסוי במידהפחותה  כנראהשיעילותם 

י יש להתייחס למ . "המוכרים"כמו אל החיסונים דבר  אותולהתייחס אליהם להחליט  יעצמ אני

משמעות אין בכך פחותה.  שהם מספקים היא  כאל מחוסנים גם אם המוגנותעל ידם  נושחוס

 של בארץ הנמוך מספרם בגלל וגם במועילות הנמוךגם בגלל הפער   ,ריבושלילית לבריאות הצ

 .אלו חיסונים מקבלי

 מסכים עם דבריו של פרופ' רשפון.  –ד"ר בעז לב  .4.8

  –פרופ' מיכאל אדלשטיין  .4.9

 .אין סיבה להתייחס אחרת למי שחוסן בחיסונים שמוכרים בישראל .4.9.1

לגבי חיסונים שאינם מוכרים בישראל זה יותר מורכב כיוון שחסרים נתוני מועילות לגביהם.  .4.9.2

השאלה היא על אלו חיסונים ניתן לבטוח. אם המועילות מוטלת בספק אז קשה לסווג את האנשים 

 כמחוסנים. 
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  –ד"ר ארנון שחר  .4.10

ן וצריך ליישר קו תודה על הדיון הפרקטי. יש יותר מדי מינוחים של הגדרות מחלים ומחוס .4.10.1

 ולעשות את הדברים פשוטים וברורים. 

להכיר בשאר החיסונים לצורך קבלת תיירות זה נכון ואם יש צורך לאמת אז באמצעות סרולוגיה  .4.10.2

 זה מקובל. 

  –ד"ר רועי סינגר  .4.11

 יותר קל להסביר. מקבל מאוד את האמירה של פרופ' רשפון על הפשטות הנדרשת. .4.11.1

 אין צורך בסרולוגיה.אם יש תעודות מוכרות אז  .4.11.2

 אם אין תעודות אז מאפשרים סרולוגיה. .4.11.3

 ישראלי שזכאי יקבל מנה שלישית בארץ כדי לקבל תעודת מתחסן בישראל. .4.11.4

  –פרופ' מנפרד גרין  .4.12

 לתושבים. חשוב לפשט. ת נפרדות לתיירים ואחרותלהוסיף שחייבים להכין הנחיו .4.12.1

 שנכנס או יוצא מישראל.הבלבול והקושי עם הבירוקרטיה מקשים מאוד על מי  .4.12.2

  –ד"ר בעז לב  .4.13

זהו כלי לניהול מגיפה. יש כלים אחרים. אלו כלים של מדיניות ציבור. אנחנו לא  –תו ירוק  .4.13.1

 בטוחים אלו דרכים טובות יותר.

 אנחנו לא שמחים לדון בשאלות האלו בפורום זה אבל דעתנו נדרשת. .4.13.2

  –ד"ר טל ברוש  .4.14

הומולוגי חצי מנה, הראה תוצאות יפות.  –וסטר נותנים לגבי מודרנה, יש בעיה להחליט איזה ב .4.14.1

 הטרולוגי ניתנה מנה שלימה. קשה רגולטורית להחליט על פי המידע הזה. 

, תגובה אלרגית PEG -אנשים שמנועים מקבלת חיסון פייזר או מודרנה בשל אלרגיה ל .4.14.2

 ס(.משמעותית למנה קודמת או תופעת לוואי קשה למנה קודמת )לדוגמא מיוקרדיטי

בחו"ל וזקוקים למנת בוסטר )בקבוצה זו ניתן גם  AZמנות קודמות של  2אנשים שקבלו  .4.14.3

לאור עבודות מחקר שהדגימו אימונוגניות גבוהה בשילוב  mRNAעקרונית לתת בוסטר בחיסון 

 זה(.

 .mRNAאנשים שלא חוסנו עד כה בכלל מבחירה אישית ואינם מסכימים לקבל חיסון  .4.14.4

  –ל רשפון אפרופ' שמו .4.15

 תדריךיש לפעול על פי גי: עד שיהיה מידע נוסף על כך בעניין מתן מנה נוספת של חיסון הטרולו .4.15.1

מידע  ה שאין ונת שרמתוצ נים בעולם לגבי חליפיות בין חיסו ת המדיניות המקובלוהחיסונים 

ר פשאי אהומולוגי. אם לחיסון עדיפות  יש לתת מועילות ובטיחות(:  ם )המספיק על החליפיות ביני
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חיסון מתוצרת אחרת. לגבי דחף מחיסון מודרנה אין מספיק מידע  על  אפשר לתת לתת אותו 

 . אפשר לתת מנה שלמהמידע מספיק עד שיהיה .  המינון

 - (מצורפת המצגתהצגת מחקרים מהעולם ) –( מרכז המידע והידעד' ) .4.16

 .ניות ובריאקטוגניותם באימונוגמרבית המחקרים עוסקי .4.16.1

 טרי חיסון הומולוגים והטרולוגים.הוצגה סקירת מחקרים על ידי מרכז המידע והידע בנוגע למש .4.16.2

 רוב המחקרים קטנים ואינם מהווים בסיס ידע מספק לגיבוש מדיניות. 

  –ד"ר יאן מיסקין  .4.17

 למי שמסרבים לקבל מנה שלישית של פייזר או מודרנה זה רעיון טוב בעיני. AZמתן חיסון  .4.17.1

 מחלימים על פי סרולוגיה.נקבעו כאת אלו שמההגדרה כאשר מדברים על מחלימים יש להוציא  .4.17.2

 לעיקרי ההמלצות לעיל.  לעילראה פירוט בטבלה  –שעלו בדיון נערכה הצבעה על שאלות בסיום הדיון  .5

 

 
  ב ב ר כ ה,

 
 בעז לבד"ר 

 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 מוגנות מחלימים )מכון גרטנר + פרופ' יאיר גולדברג( .1

 הצעת שירותי בריאות הציבור להכרה במחוסני חו"ל .2

 מרכז המידע והידע על משטרי חיסון הטרולוגיים והמולוגייםמצגת  .3

 

 :העתקים
 חברי הצוות המייעץ

 פרויקטור קורונה – סלמאן זרקאפרופ' 
 הנהלה:תיקי הנהלת האגף:ועדות:צט"מ:צוות חיסונים-תיק: תל אביב:שעח

 

 


