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 ח' בטבת, התשפ"א                                                                                                                              
                                                                                                                  23/12/2020 

 488568020סימוכין:                                                                                                                                                      
 לכבוד

 רופאי המחוזות והנפות

 חוליםהבקופות  יםרפואיה פיםאגהמנהלי 

 מנהלי בתי החולים הכלליים

 גריאטרייםהחולים המנהלי בתי 

 פסיכיאטרייםהחולים  המנהלי בתי 

 
 שלום רב,

 תיקון - 1עדכון מס' –תיעדוף למתן חיסונים עפ"י המלצת הועדה לחיסונים נגד קורונה הנדון: 
 סימוכין: מסמך מסכם לנושא תיעדוף חיסונים נגד קורונה עפ"י המלצת ועדת החיסונים   

 16.12.2020מיום  478057420מס' סימוכין 
 

 
 העדכונים העיקריים:

 ניתן לחסן גם את בני ביתם ומטפליהם . יחוסנו בתיעדוף ראשוןמטופלים עם דיכוי חיסוני קשה  -
 נמוכה ביותר יחוסנו בתיעדוף ראשון  מטופלים עם רזרבה ריאתית -
 מטפלים צמודים בקשישים או מט"בים יחוסנו בתיעדוף ראשון -
בכל אחת מהקופות יוקם מנגנון שיאפשר פניה לבחינת אישור חיסון בקדימות גבוהה ביותר על בסיס של צורך  -

 רפואי מיידי
 ניתן לחסן נשים הרות אם הן מעוניינות בכך -
  למתן התרכיב למטופלים עם רקע של תגובות אלרגיותעודכנו הוריות הנגד  -

 
 העקרונות המנחים את תיעדוף החיסונים לקורונה הם: 

 

  קדימות בריאותית ואפידמיולוגית 
 בטיחות 
  פשטות 

  רוחביות 
  גמישות 

 זרימה של מבצע החיסון כדי להבטיח בטיחות יעילות ונצילות של החיסונים 
 

 
 : בעדיפות ראשונה ובזה הסדר*

 

   כל מי שבא במגע עם מטופלים: -סגלים רפואיים 

 בתי חולים כלליים, גריאטריים ופסיכאטריים

שיניים, סטודנטים למקצועות הבריאות בסבבים קליניים, , מרפאות פרטיות, מרפאות קופות חולים

 מד"א וארגוני הצלה.

  ,דיירי מסגרות לנפגעי נפש דיירי מוסדות הרווחה ומטפליהם  דיירי מוסדות "מגן  אבות" ומטפליהם ,  

  , כולל מאושפזים בבתי חולים פסיכיאטריים.ומטפליהם 
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   ומעלה  60גיל 

    דיכוי חיסוני קשה כגון: מושתלי איברים,   מושתלי מח עצם,  חולים אונקולוגיים בשלב של טיפול

 מדכא חסינות. 

 בני בית ומטפלים.גם לכלול ניתן עם דיכוי חיסוני קשה בקבוצות 

 רזרבה ריאתית נמוכה ביותר כגון: הפרעה רסטריקטיבית קשה בגין ניוון שרירים . 

 .מטפלים צמודים בקשישים או מט"בים 

  

במסגרת החיסון בקופות החולים יש לנהוג גמישות. לדוגמא קשיש בקהילה והמלווה או המטפל שלו וכן באוכלוסיות בסיכון 

 מיוחד. 

 

בכל אחת מהקופות יוקם מנגנון שיאפשר פניה לבחינת אישור חיסון בקדימות גבוהה ביותר על בסיס של צורך רפואי מיידי. 

לדוגמא: מועמדים להשתלה, אנשים עם רזרבה ריאתית נמוכה ביותר וכו'. במקרים אלה יפעילו הגורמים המקצועיים של 

 ם של המטופלים. הקופה שיקול דעת מקצועי על מנת לאפשר את חיסונ

 

 :עדיפות שניה

  קבוצות סיכון נוספות: סוכרת, השמנת יתר חולנית, מחלה ריאתית משמעותית, יתר לחץ דם, חולים

 המטולוגיים וכו'.

 .קבוצות בחשיפה גבוהה כמו מורים וגננות, אסירים וסוהרים, מגיבים ראשונים 

   

 על פי הגעת החיסונים ותזמון הקופות. הבהמשך: פתיחת החיסון לכלל האוכלוסיי

 

 נשים הרות

 ניתן לחסן נשים הרות אם הן מעוניינות בכך, במיוחד אם קיימים גורמי סיכון לחשיפה לנגיף או לתחלואה קשה.
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 : בשלב זה לא יחוסנו

o מחלימים          

o  כולל ממרכיביו אחד לכל אונגיף הקורונה  נגד תרכיבמטופלים שהגיבו באנפילקסיס למנה קודמת של ,

polyethylene glycol (PEG) למספר מתגובה הסובלים למטופלים. כמו כן, אין לתת את התרכיב 

 idiopathic) אידיופטי(, אנפילקסיס multiple injection drug allergy) מוזרקות תרופות

anaphylaxis )פיטום תאי שפעול תסמונת או (mast cell activation syndrome.) 

o  16ילדים ונוער עד גיל 

 הואילו להעביר תיעדוף זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם. 

 

 

 

 

 

 

 בברכה,  

 

 ד"ר אמיליה אניס
 מנהלת האגף לאפידמיולוגיה     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sar@moh.health.gov.il
mailto:sar@moh.health.gov.il


 

 אגף לאפידמיולוגיה
 משרד הבריאות

Division of Epidemiology 
Ministry of Health 

 ירושלים  1176ת.ד.
epidemdiv@moh.health.gov.il 

 02-5655950 פקס:  02-5080522 טל:

 P.O.B 1176 Jerusalem  
  epidemdiv@moh.health.gov.il 

Tel: 972-2-5080522 Fax: 972-2-5655950 

 

 העתקים: 

 חה"כ יואל )יולי( אדלשטיין, שר הבריאות

 חה"כ יואב קיש, סגן שר הבריאות

 פרופ' חזי לוי, מנכ"ל משרד הבריאות

 איתמר גרוטו, המשנה למנהל הכלליפרופ' 

 פרייס, ראש שרותי בריאות הציבור -ד"ר שרון אלרעי

 מר קובי צורף, ראש מטה לשכת שר הבריאות

 ד"ר אודי קלינר, סגן ראש שירותי בריאות הציבור

 חברי הנהלה מורחבת, משרד הבריאות

 פרופ' נחמן אש, מנהל תכנית הקורונה

 הממשלתיים הרפואיים יםהמרכז חטיבת ראש ,דגן דודו ר"ד

 ד"ר אסנת לוקסנבורג, מנהלת החטיבה לטכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר

 גב' מאיה גולן, עוזרת בכירה למנכ"ל משרד הבריאות

 מר נעם ויצנר, יועץ בכיר למנכ"ל משרד הבריאות

 מר דב פסט, סמנכ"ל בכיר למנהל ומשאבי אנוש

 הל ומשאבי אנושגב' שרה שטרייספלד, מנהלת תחום בכיר מנ

 בוקר, מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות-פרופ' ליטל קינן

 ד"ר בעז לב, יו"ר הצט"מ / חברי וועדת הצט"מ

 ד"ר טל ברוש, מזכיר הצט"מ

 גרינבוים, סמנכ"לית הסברה ויחסים בינלאומיים-גב' עינב שימרון

 דובר משרד הבריאות

 מר ודים פרמן, סמנכ"ל לתכנון, תקצוב ותמחור

 עו"ד אורי שוורץ, היועץ המשפטי, משרד הבריאות

 עו"ד מיכל גולדברג, סגנית בכירה ליועץ המשפטי

 טאוב, ראש האגף לרפואה כללית, משרד הבריאות  -ד"ר סיגל ליברנט

 ד"ר הדר אלעד, ראש אגף רפואה קהילתית, משרד הבריאות

 ד"ר אירית לקסר, ראש האגף לגריאטריה

 לבריאות הנפשד"ר טל ברגמן, ראש האגף 

 מנהלי מחלקות בריאות הציבור 

 ד"ר רותי ישי, מנהלת המחלקה למעבדות, משרד הבריאות

 ד"ר דינה נוף, יועצת בכירה לנושא המעבדות, משבר הקורונה

 פרופ' אלה מנדלסון, מנהלת המעבדה המרכזית לנגיפים, משרד הבריאות

 הציבור בריאות מעבדות מנהלי

 קורונה בדיקות המבצעות המעבדות מנהלי

 מר רון רביע, אחראי על מנהל בריאות הציבור, משרד הבריאות
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 גב' ליאורה ולינסקי, האחות המפקחת הארצית, שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות

 גב' בלה אלרן, עוזרת מפקחת ארצית בבריאות הציבור בתחום אפידמיולוגיה

 הסיעוד ד"ר שושי גולדברג, אחות ראשית ארצית וראש מנהל 

 מגר' הדס רותם, מנהלת אגף הרוקחות

 גב' נועה חסדאי, מנהלת חמ"ל הבריאות הלאומי, האגף לשעת חירום

 מר רן אדלשטיין, מנהל המערך הלוגיסטי, האגף לשעת חירום

 גב' רונית רינגל, מנהלת תחום הערכות רפואה בקהילה ותכנון פריסת כח אדם בשעת חירום

 ת אגף השירות, אגף להבטחת איכותגב' איילת גרינבאום, מנהל

 פרופ' מיטשל שוואבר, מנהל היחידה הארצית למניעת זיהומים

 פרופ' יהודה כרמלי, מנהל המרכז הארצי למניעת זיהומים ועמידות לאנטיביוטיקה

 הועדה המייעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים

 מנכ"לי קופות חולים

 לים, שירותי בריאות כלליתפרופ' מיקי שרף, סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חו

 ד"ר יוסי נגה, ראש אגף הרפואה, חטיבת בתי החולים בכללית, שירותי בריאות כללית

 גב' שרית יערי מנהלת המחלקה לבקרה על שירותים רפואיים בקהילה, מינהל רפואה אגף קהילה

 מר יאיר חברוני, מנהל תחום בכיר שירותי חירום והצלה, אגף רפואה כללית

 רפואיים, מוקדי רפואה דחופהמנהלים 

 מנהלי חברות אמבולנסים פרטיים 

 גב' טלי דהן, מנהלת תחם מוקד "קול הבריאות" ד"ר אווה אברמוביץ, ראש ענף בריאות הצבא

 הבריאות מערכת היערכות מנהלת תא"ל ד"ר טריף בדר, ראש

 סא"ל ד"ר יוסי בן מיכאל, ראש ענף בריאות הצבא

 א"מד ל"מנכ ,בין אלי מר

 פרופ' חגי לוין, יו"ר האיגוד לרופאי בריאות הציבור

 ד"ר מיכל שני, יו"ר האיגוד לרופאת המשפחה

 פרופ' אבישי אליס, יו"ר האיגוד לרפואה פנימית

 ילדים לרפואת הישראלי האיגוד ר"יו ,גרוסמן צחי 'פופר

 פרופ' שי אשכנזי, יו"ר האיגוד הישראלי לרפואת ילדים

 יו"ר האיגוד הישראלי למחלות זיהומיותפרופ' מירי וינברגר, 

 ד"ר אבי פרץ, יו"ר האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

 ד"ר שמעון ברק, יו"ר החברה הישראלית לפדיאטריה אמבולטורית

 ד"ר עדי קליין, יו"ר החברה הישראלית לפדיאטריה קלינית

 סנ"צ בוריס זיו, מ"מ קרפ"ר משטרת ישראל

 קרפ"ר שירות בתי הסוהר גנ"מ ליאב גולדשטיין,

 ד"ר נועה טיימן ירדן, סגנית מנהלת המחלקה למעבדות, משרד הבריאות

 מנהלי אגפי מעבדות רפואיות בבתי חולים
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 מנהלי אגפי מעבדות רפואיות בקופות החולים

 מנהלי מעבדות רפואיות פרטיות

 , יו"ר ההסתדרות הרפואיתחגי ציון פרופ'

 חמ"ל מערכת הבריאות

 חיסון קורונהחברי צוות מייעץ 

 אלון מפקדת מפקד ,דוידי ניסן ל"תא

 אל"מ )מיל'( ערן זליגמן, מנהל המכלול

 רס"ן )מיל'( עירם אמתי, צוות המכלול

 מר מאיר בן שבת, ראש המל"ל 

 מר שמואל אבוהב, מנכ"ל משרד החינוך

 מר חיים ביבס, יו"ר השלטון המקומי 
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