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 הצוות לטיפול במגיפות וועדת החיסונים נגד קורונה

 
 2021יולי  18
 ' אב תשפ"אט

 לכבוד,
 נחמן אשפרופ' 

 מנכ"ל משרד הבריאות

 שלום רב,

 202118.7. –ועדת החיסונים נגד קורונה צט"מ +  – 25דיון הנדון: 

שירותי בריאות הציבור, האגף לרפואה כללית, האגף לגריאטריה. הוצגה מצגת  - תמונת המצב הלאומית .1

 שעיקריה: 

  –תמונת תחלואה ארצית  –ד"ר רועי סינגר  .1.1

והכפלת  1.4ליום שלשום, מקדם הדבקה של  1100תמונת המצב מעידה על גל תחלואה עולה, עם מעל  .1.2

 ימים.   10מספר המאומתים כל 

 מהתחלואה בישראל מקורה מחו"ל.  10%בשלב זה,  .1.3

, 2021סוף ינואר  מנות שחוסנו עד 2 -מיליון מחוסנים ב 1.85 -במעקב מתמשך אחר עוקבה נעולה של כ .1.4

 נצפה:

 ה זו.יבאוכלוסי PCRבדיקות  1,152,914 – 10.7עד  7.2 -מ .1.4.1

 נפטרו.  123 -הגיעו למצב קשה ו 334אושפזו,  495מתוכם  –אומתו לנגיף  5770 .1.4.2

לציין שמאמצע יוני נצפה שינוי ביעילות החיסון, עם עליה הדרגתית במספר המחוסנים  .1.4.3

 המאומתים.

 תמונת תחלואה באשפוז: –טאוב -ד"ר סיגל ליברנט .1.5

 30וני, במצב בינ 31במצב קשה או קריטי,  63מאושפזים בבתי החולים בארץ, מהם  124היום  .1.5.1

 במצב קל. 

 לציין עליה מתמדת במספר היומי של חולים קשים חדשים.      .1.5.2

 לא מחוסנים.  37% -בתהליך חיסון ו 3%מבין המאושפזים הם מחוסנים,  60%  .1.5.3

מפילוח הגילאים  –נצפית עליה בכמות חולי הקורונה המתדרדרים למצב קשה  2021מסוף יוני  .1.5.4

אינם  65-ם מחוסנים ולעומת זאת, מרבית בני פחות מהנ 65עולה כי מרבית החולים מעל גיל 

 מחוסנים. 

 ילדים נוספים מאושפזים במצב קל ובינוני.  2ילדים מאושפזים, שניהם בעלי מחלות רקע.  2יש  .1.5.5

  –תחלואה במערך הגריאטרי  -ד"ר אירית לקסר  .1.6

במרביתן מסגרות של מגן אבות אך  50 -התחלואה בגל הזה שונה מהגל הקודם. יש תחלואה בכ .1.6.1

 חולים, לרוב אנשי צוות. הקשישים רובם במצב קל.  2-3
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מטופלים למר"ג  12 -מר"גים )בית רבקה ונאות התיכון( מהם הועברו כ 2 -עיקר התחלואה ב .1.6.2

 אף נפטרו. 3-החמיר ו 55%תסמיניים בתחילה ומצבם של -הרצוג. לציין כי בחלקם היו א

 מרכז המידע והידע -מידע מהעולם על מתן מנת חיסון שלישית  .2

  – בטיחות מנת חיסון שלישית -ד' )מרכז מידע וידע(  .2.1

מתן מנת חיסון שלישית )בקרב בריאים ומדוכאי חיסון(  בטיחותהוצגו שורת מחקרים שבחנו  .2.1.1

מעלה שפרופיל הבטיחות אינו חורג מהנצפה במתן המנה השנייה, ללא תגובתיות מוגברת ולא 

  –דווחו תופעות לוואי חמורות 

ניסויים בקרב  2 -מושתלי איברים סולידיים ו 130 -ניסויים בכ 2ניסוי מודרנה, ניסוי פייזר,  .2.1.1.1

 חולי דיאליזה. סה"כ נצפה פרופיל בטיחות גבוה בקרב מאות בודדות של נסיינים. 

בניסוי שנערך במנה שלישית בחיסון אסטרא זניקה נצפו פחות תופעות לוואי בדרגת חומרה  .2.1.1.2

 למנה הראשונה והשנייה.  בינונית גבוהה ביחס

על  In vivoאין מידע "מן החיים האמיתיים"  –מועילות מנת חיסון שלישית  –ע' )מרכז מידע וידע(  .2.2

 מועילות המנה השלישית אך ממצאים מעבדתיים מראים על עלייה בחיסוניות: 

כייל  נסיינים שקיבלו מנת חיסון שלישית המבוססת על החיסון המקורי פיתחו -חיסון פייזר  .2.2.1

מאשר לאחר המנה השניה. להערכת החברה  5-10נוגדנים מנטרלים נגד זן ביתא, שהיה גבוה פי 

הדבר יוביל להתמודדות מיטבית בסבירות גבוהה גם עם דלתא )הנחשב חמקן פחות( ווריאנטים 

 נוספים. 

ית נצפתה עליה משמעותית בכייל הנוגדנים המנטרלים לאחר מנת חיסון שליש –חיסון מודרנה  .2.2.2

 ויכולת נטרול גבוהה מאלו שנמדדו לאחר מנת החיסון השנייה.

 תמונת מצב דומה.  –חיסון אסטרא זניקה  .2.2.3

אפשר שהמנה השלישית תשפר את מועילותם של החיסונים בשני  -א' )מרכז מידע וידע(  .2.2.4

שיפור המוגנות מפני מחלה קשה ותמותה בקרב מחוסנים. שיקום המוגנות מפני  –מישורים 

 Longרב מחוסנים דבר שיוביל להפחתת הפגיעה בשגרת החיים, צמצום ממדי תופעת הדבקה בק

COVID  .השפעה חיובית על דינמיקת המגיפה והיכולת להכילה , 

על פי חישוב )מצוטט( של פרופ' ערן סגל, בגל הנוכחי חלה ירידה באחוז המאומתים שהפכו  .2.2.5

(, עובדה זו מוסברת 4%לעומת  1.6%להיות חולים קשים, ביחס לתקופה המקבילה בגל השלישי )

על ידי מועילות החיסונים. לציין שבהיקפי הדבקה גבוהים כפי שאנו עדים, גם אחוז נמוך זה עשוי 

 על מערכת הבריאות.  להכביד

חברת פייזר הודיעה שהיא סבורה שמתן מנת חיסון שלישית מבוססת חיסון מקורי ישפר מאוד  .2.2.6

 את ההגנה מפני כלל הווריאנטים. במקביל מפתחת חיסון מותאם לווריאנט דלתא. 

 -הוצגה מצגת שעיקריה  –)מכון גרטנר(  הגנה של מחוסנים .2.3

בחנה תפוגה של החיסונים על פני חתך גילאים שונים לפי אנליזה ראשונה  -ד"ר יאיר גולדברג  .2.3.1

מספר חודשים מחיסון והמסקנה שהירידה היא ככל הנראה נובעת מנוכחות זן דלתא ולא רק 
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בחסינות עקב חלוף הזמן. מסקנה זו לאור העובדה שהירידה בכל החתכים מתכנסת לחודש יוני 

 , בו נכנס זן דלתא.2021

בין מחוסנים/מחלימים/מחלימים + מחוסנים/לא מחוסנים בנוגע באנליזה השנייה שנערכה   .2.3.2

לשיעורי המאומתים, המאושפזים והחולים הקשים בגילאים השונים, ניכר כי ההגנה של מחלימים 

 +.60גבוהה יותר מזו של מחוסנים. וניכרת ירידה משמעותית במוגנות לבני 

 יולי יותר נמוך.  -וניככל שהחיסון ניתן יותר מאוחר, הסיכוי להידבק בחודשי י

  – עיקרי ההמלצות 

כשרשויות רגולטוריות  –ברישא יש לציין שאין תמימות דעים לגבי החיוניות של מתן מנת חיסון שלישית בעת הזו 

הניצפה אחר מנה  BOOST -טרם אישרו. הדילמה המרכזית היא האם די בנתונים הקיימים לגבי המועילות וה

 כדי לחסן את שכבת הגיל המבוגרת. -שלישית בכייל הנוגדנים, יחד עם פרופיל הבטיחות הטוב  

  -להלן עיקרי העמדות 

  – מתן מנת חיסון שלישית למדוכאי חיסון .3

הוצג מידע ראשוני מבית החולים שיבא על תחילת מבצע החיסון של מדוכאי החיסון. עד כה לא דווחו תופעות 

 לוואי כלשהן למעט עליית חום למטופל בודד בקרב עשרות מחוסנים. 

מומלץ להקים צוות מצומצם שיבחן את הידע המתעדכן לגבי מדוכאי החיסון וידון מעת לעת בצורך בעדכון 

 נת החיסון השלישית.קבוצות למ

  –מתן מנת חיסון שלישית לקשישים  .4

 בקרב משתתפי הדיון הושמעו מגוון דעות. 

חלק מהדוברים מעריכים שהעלייה הנוכחית בתחלואה נובעת מיכולותיו של זן דלתא ופחות מירידת  .4.1

ות המועילות של החיסון. ייתכן שמדובר בשילוב של שניהם. קיים היגיון ביולוגי להגדלה של כמ

 הנוגדנים אבל דבר זה איננו מוכח. 

הוצגו דעות שלפיהן קיימת ירידה ברורה בחסינות הנובעת מחלוף הזמן מאז קבלתו והיא ניכרת בקרב  .4.2

 חודשים ואילך.  4-6אלה שחוסנו לפני 

דעות אחרות מתנגדות, בשלב זה, למתן מנת חיסון שלישית. לאור כושר ההדבקה של הזן הנוכחי  .4.3

הוא העלאת שיעורי החסינות באוכלוסיה בקרב אלו שעדיין לא חוסנו כלל וכתוצאה הפתרון המועדף 

 מכך עליה ברמת מוגנות החברתית. 

יש שסברו שלא התרשמו מדעיכה בחסינות והתחלואה נובעת מכושרו של הזן. לאור העובדה שאין כל  .4.4

 מגבלות התקהלות, אין תו ירוק, מחוסנים לא נבדקים ועוד.

ן ובקרוב יהיה נכון לבחון האם התפשטות המגיפה פחות חשובה ויש מקום לנהל שגרת היו שסברו שייתכ .4.5

 חיים בנוכחות המגיפה כאשר המטרה העיקרית היא מניעת תחלואה קשה. 

 לאור מגוון הדעות הרחב באשר למנה השלישית לא התגבשה המלצה ברורה בנושא זה.  .5

 להלן העמדות שהיו לחברי הצוות:
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ש להגביר הניסיונות והמאמצים לחסן את קבוצת ברי החיסון שבמשך תקופה יהסכמה גורפת, כי  .5.1

 .50מעל גיל  200,000 -קרוב למיליון איש מתוכם כ –ארוכה אינה מתחסנת 

שהצביעו בנושא זה במשאל( סבורים כי ברמת התחלואה הנוכחית יש  42מתוך  22כמחצית מהצוות ) .5.2

סיה מוגדרת, קשישים בלבד, תוך מתן הסבר מקום למתן מנת החיסון השלישית לקבוצת אוכלו

לאוכלוסיה זו על מגבלות הידע הקיים, וכי אין מקום, בשלב זה, לחיסון האוכלוסיה הצעירה והבריאה. 

חלק קטן נוסף סבור כי חיוני לתת מנת חיסון שלישית לכל האוכלוסיה שקיבלה חיסון בתחילת מבצע 

 עיכת החיסוניות. החיסונים, ללא דיחוי, וזאת בשל האפשרות לד

( סבור שניתן להתחיל בכך עוד לפני קבלת 15/25מתוך חברי הצוות שתמכו במתן מנה שלישית, הרוב ) .5.3

 וכיוב'(. FDAאישורים רגולטורים )

לעומת זאת, חלק מהצוות סבור, כי מתן מנת חיסון שלישית צריכה להיעשות במסגרת מחקרית בלבד  .5.4

 לאור העדר מידע אמיתי על התועלת מכך. 

חברי הצוות לא סברו שיש להתנות מתן מנה שלישית בתוצאות בדיקות סרולוגיות פרטניות של אנשים  .5.5

 באוכלוסייה.

 

 
  ב ב ר כ ה,

 
 ד"ר בעז לב

 שמואל רשפוןפרופ' 
 ד"ר טל ברוש

 
 נספחים

 מצגת מצב תחלואה .1

 מצגת מכון גרטנר .2

 מצגת מרכז המידע והידע  .3
 

 :העתקים
 יםחברי הצוות
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