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 לכבוד  

 רופאי המחוזות והנפות

 חוליםהבקופות  יםרפואיפים האגהמנהלי 

 מנהלי בתי החולים הכלליים

 מנהלי בתי חולים גריאטריים

 מנהלי בתי חולים  פסיכיאטריים

 

 

  למחלימיםמתן תרכיבים נגד נגיף קורונה החדש הנדון:                                        

 2021ינואר  9סימוכין: תדריך החיסונים, פרק "תרכיבים נגד נגיף קורונה החדש", עדכון                                        

 

 SARS-CoV-2-תרכיבים נגד נגיף קורונה החדש לאנשים שנדבקו בנתונים מניסויים קליניים הדגימו שניתן לתת בבטחה 

 בעבר. 

מלאי מוגבל של חיסון, מספר גבוה של עלילים מחלימים, זאת נוכח לא לחסן  הנחהעד כה, משרד הבריאות 

(susceptibles)  ,כולל אנשים בסיכון גבוה לתחלואה קשה שטרם חוסנו, והעדר עדות להדבקה חוזרת משמעותית. מאז

קיימת אפשרות תיאורטית של , . בנוסףהגיע מלאי נוסף של תרכיביםובשתי מנות,  נהרוב האוכלוסייה בסיכון התחס

. קיימת עדות שמחלים המקבל מנה אחת של התפשטות וריאנטים של הנגיף אשר עלולים להדביק אנשים שהחלימו

ואף ממחוסנים בשתי מנות,  לא קיבל חיסוןחיסון מפתח תגובת דחף שמקנה רמת נוגדנים גבוהה יותר ממחלים אשר 

 . מגדיל את מידת המוגנות מפני הדבקה חוזרת הדבראם כי אין הוכחה קלינית כי 
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 לאור האמור לעיל, ההנחיות מתעדכנות כדלקמן:  

 מים.ניתן לחסן מחלי .1

 הגדרתו כמחלים.  ממועד לפחותחודשים  3מנה אחת של חיסון ב ניתן לחסנו – טרם חוסןשחלים מ .2

 אחרילפחות חודשים  3את המנה השנייה  ניתן להשלים –חיסון השל  מנה אחתמטופל שאומת לנגיף אחרי קבלת  .3

 .מועד הגדרתו כמחלים

חודשים במצבים  3ההחלמה, מנה שניתנה לפני שחלפו מועד חודשים לפחות מ 3למרות ההמלצה  למתן החיסון  .4

 תיספר כתקפה. לעיל 3-ו 2המפורטים בסעיפים 

 בכל פרק זמן ממועד ביצוע הבדיקה. מנת חיסון אחתבניתן לחסנו  –מחלים שאובחן על פי בדיקה סרולוגית  .5

 אינו זקוק למנות נוספות. -חיסון  שתי מנותטופל שאומת לנגיף אחרי קבלת מ .6

לפעול יש  ,בוצעהבכל זאת אם ם. חליהוגדר כמעל הצורך במתן חיסון למי ש טילהחל כדי בדיקה סרולוגית אין לבצע .7

 . ללא קשר לתוצאה לעיל 2-6על פי סעיפים 

 לאחרימים  7-החל מחודשים  6 -, תוקף התעודה יעודכן בשלב זה לבחן כמאומתלאחר שאו אדם שחוסן במנה אחת .8

 .תוקף התעודה לא ישתנה ,. במידה ולא ניתן חיסוןהחיסון קבלת

 אחת לאחר שאובחנו כחיוביים יהיו זכאים לתו הירוק.והן מחלימים שקיבלו מנת חיסון מחלימים הן  .9

 

 בהתאם. בתדריך החיסונים יעודכן החדש הפרק על תרכיבים נגד נגיף קורונה 

 

 הואילו להעביר הנחיות אלה לכל הנוגעים בדבר במוסדכם.

 

 

 

 

    

 בברכה,               

 

 

 ד"ר אמיליה אניס

 מנהלת האגף לאפידמיולוגיה          
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 העתקים:     

 חה"כ יואל )יולי( אדלשטיין, שר הבריאות

 חה"כ יואב קיש, סגן שר הבריאות

 פרופ' חזי לוי, מנכ"ל משרד הבריאות

 המשנה למנהל הכללי

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

 מר קובי צורף, ראש מטה לשכת שר הבריאות

 חברי הנהלה מורחבת, משרד הבריאות

 פרופ' נחמן אש, מנהל תכנית הקורונה

 הממשלתיים הרפואיים המרכזים 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

 "ל בכיר למנהל ומשאבי אנושמר דב פסט, סמנכ

 גב' שרה שטרייספלד, מנהלת תחום בכיר מנהל ומשאבי אנוש

 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

 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

 טל ברגמן, ראש האגף לבריאות הנפשד"ר 

 מנהלי מחלקות שירותי 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

 ורהציב בריאות מעבדות מנהלי

 קורונה בדיקות המבצעות המעבדות מנהלי

 מר רון רביע, אחראי על מנהל בריאות הציבור, משרד הבריאות

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

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

 מגר' הדס רותם, מנהלת אגף הרוקחות

 סדאי, מנהלת חמ"ל הבריאות הלאומי, האגף לשעת חירוםגב' נועה ח

 מר רן אדלשטיין, מנהל המערך הלוגיסטי, האגף לשעת חירום

 גב' רונית רינגל, מנהלת תחום הערכות רפואה בקהילה ותכנון פריסת כח אדם בשעת חירום
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 , מנהלת אגף השירות, אגף להבטחת איכותחן וונדרסמןגב' 

 ל היחידה הארצית למניעת זיהומיםפרופ' מיטשל שוואבר, מנה

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

 מנכ"לי קופות חולים

 ראש חטיבת בתי חולים, שירותי בריאות כלליתד"ר אורלי ווינשטיין, סמנכ"לית ו

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

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

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

 מנהלים רפואיים, מוקדי רפואה דחופה

 מנהלי חברות אמבולנסים פרטיים 

 ל הבריאות" ד"ר אווה אברמוביץ, ראש ענף בריאות הצבאגב' טלי דהן, מנהלת תחם מוקד "קו

 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 פרופ'

 פרופ' מירי וינברגר, יו"ר האיגוד הישראלי למחלות זיהומיות

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

 טוריתד"ר שמעון ברק, יו"ר החברה הישראלית לפדיאטריה אמבול

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

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

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

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

 מנהלי אגפי מעבדות רפואיות בבתי חולים

 רפואיות בקופות החוליםמנהלי אגפי מעבדות 

 מנהלי מעבדות רפואיות פרטיות

 פרופ' ציון חגי, יו"ר ההסתדרות הרפואית

 חמ"ל מערכת הבריאות

 חברי צוות מייעץ חיסון קורונה

 אלון מפקדת מפקד ,דוידי ניסן ל"תא

 אל"מ )מיל'( ערן זליגמן, מנהל המכלול

 רס"ן )מיל'( עירם אמתי, צוות המכלול

 ראש המל"ל מר מאיר בן שבת, 

 מר עמית אדרי, מנכ"ל משרד החינוך

 מר חיים ביבס, יו"ר השלטון המקומי 
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