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 לכבוד:

 רופאי המחוזות והנפות

 מנהלי האגפים הרפואיים, קופת החולים

 מנהלי בתי החולים הכלליים

 מנהלי בתי החולים הפסיכיאטריים

 מנהלי בתי החולים הגריאטריים

 מר אלי בין, מנכ"ל מד"א

 למדוכאי חיסון COVID-19נגד  mRNA תרכיבימתן מנה שלישית של לול פרוטוקהנדון: 

 507342021, מס' 5סימוכין: תרכיבים נגד נגיף קורונה החדש, תדריך החיסונים, עדכון 

מנות של  2אינם מפתחים תגובה נוגדנית מספקת לאחר  נייש עדות מצטברת שמטופלים הסובלים מדיכוי חיסו

והתפשטות נוגדנים לאחר מנה שלישית. לאור העלייה בתחלואה עשויים לפתח חיסון נגד נגיף הקורונה, וחלקם 

והסיכון הגבוה למדוכאי חיסון לחלות בתחלואה קשה, ניתן לחסן מטופלים אלה במנה  הנגיף בשבועות האחרונים

 שלישית. 

של דיכוי חיסוני נקבעה עם האיגודים המקצועיים הבאים: האיגוד הישראלי למחלות זיהומיות, החברה  ההגדרה

 הישראלית להשתלות, האיגוד הישראלי לראומטולוגיה, והאיגוד הישראלי להמטולוגיה ולרפואת עירויים 

 אוכלוסיית היעד לקבלת המנה השלישית כוללת את הקבוצות הבאות: .1

 .וכליות ריאהלב,  מושתלי –א'  קבוצה

 השלישית  המנה אחרי או לפני נוגדנים בבדיקת צורך ללאלחסן במנה שלישית  ניתן
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  – קבוצה ב'

  מושתלי כבד •

 graft vs. host( אלוגנאי בעלי כימריזם מלא של תורם וללא מחלת השתל נגד המארחמח עצם מושתלי  •

disease(  3-4חדה דרגה. 

 שקיבלו חיסוןמושתלי מח עצם עצמית לאחר  •

 התקדמות.תהליך מ"ג/ק"ג או ב 0.5-מחלת השתל נגד המארח בינונית/חמורה המטופל ב •

 חולים עם מחלות מיאלופרוליפרטיביות המקבלים טיפול •

 חולים עם מיאלודיספלסיה •

  )chronic lymphocytic leukemia - CLL(כגון לימפומה או ליפרטיביות ומחלות לימפופרב םחולי •

 chronic myelogenous leukemia – CMLחולים עם  •

 שלא טופלו מעולם indolent lymphoma חולים עם •

 שנים האחרונות. 3-אשר טופלו ב Hodgkin Lymphomaחולים עם  •

 מטופלי לימפומה שטופלו לפני למעלה מחצי שנה  גזייבה/ מבטרה •

 ללא מבטרה או גזייבה)שנים האחרונות( 3ומות שטופלו ב מטופלים עם לימפ •

 חולים עם מיאלומה נפוצה •

 לאוקמיה מיאלואידית/לימפטיתחולים עם   •

  CAR T CELLSכלל חולי   •

 כמותרפיה, טיפול אימוני או ביולוגימטופלים בהחולים אונקולוגיים  •

 )לשיקול דעת יחידני –יה (בפרט אנמיה חרמשית או תלסמיה חולים עם המוגלובינפת •

 ocrelizumabאו  fingolomod-במטופלים ה טרשת נפוצהעם  םחולי •

 אימוניות המטופלים באחת או יותר מתרופות הבאות:-במחלות ראומטולוגיות או אוטוחולים  •

o Rituximab או טיפול anti CD20 לוחדשים לפחות מסיום הטיפ 6עדיף (  אחר ( 

o Mycophenolate mofetil (MMF) 

o Abatacept 

o Prednisone  מ"ג ליום באופן קבוע 20במינון של 

 ).primary immunodeficiency( ראשוני במערכת החיסון מליקויים חולים הסובל •
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אין לאחר מתן מנת החיסון השנייה ולפני מתן המנה השלישית.  יום 14בדיקה סרולוגית לפחות  מומלץ לבצע

  .צורך להמתין לתוצאת הבדיקה כדי לחסן במנה השלישית

 מתן מנה שלישית .2

 4שבועות, והמרווח המינימום הינו  8המרווח המומלץ בין המנה השנייה לשלישית הינו  –עיתוי המנה  2.1

 שבועות. אין גבול עליון למתן המנה השלישית לאחר המנה השנייה.

 ניתנה מנה זו.יהיה צורך בדיווח על ההתוויה לפיה הדיווח על מתן המנה יהיה כמקובל. בהמשך  2.2

 

 הערכה לאחר המנה השלישית .3

 

  .ימים לאחר המנה השלישית 14לפחות  SARS-CoV-2 IgG-לבצע בדיקת נוגדנים ל מומלץ 3.1

אין לתת מנות נוספות של התרכיב אחרי המנה השלישית, גם אם אין עדות לנוגדנים אחרי מנה בשלב זה,  3.2

 זו.

 אף,-פרמקולוגיים כגון עטית מסכת פה-מומלץ שמדוכאי חיסון ימשיכו להקפיד על אמצעי מניעה לא 3.3

שמירה על היגיינה וממגע עם אנשים חולים ו/או לא מחוסנים נגד נגיף הקורונה, ומניעה מלהשתתף 

 בהתקהלויות בנוסף לקבלת חיסונים על פי ההנחיות.

 

 תדריך החיסונים יועדכן בהתאם.

 הואילו להעביר הנחיות אלו לכל הנוגעים בדבר במוסדכם.

 בברכה,

 

 ד"ר אמיליה אניס 

 מיולוגיהמנהלת האגף לאפיד

 

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 
 

 

 

 

 הורוביץ, שר הבריאותנ.  ח"כ  העתקים:         
 אש, מנכ"ל. פרופ' נ

 ד"ר ש. אלרעי פרייס, ראש שרותי בריאות הציבור 
 רפואהחטיבת הד"ר ו. עזרא, ראש   
 חברי הנהלה מורחבת, משרד הבריאות  
 ד"ר ש. גולדברג, אחות ראשית ארצית וראש מנהל הסיעוד  
 מג' ה. רותם רבינוביץ, מנהלת אגף הרוקחות  

 מנהלת המחלקה לאם, לילד ולמתבגר צימרמן,. דד"ר 
 מרכזי אם וילד, לשכות הבריאות     

 מפקחת ארצית בריאות הציבורגב' א. סטולרמן, מ"מ 
 מר ר. רביע, ממונה מנהל שרותי בריאות הציבור
 גב' ב. אלרן, ע/ מפקחת ארצית בבריאות הציבור

 גב' י. יצחקי, אחראית ארצית תחום בקרה בריאות התלמיד
   מחוזיות ונפתיות, לשכות הבריאותמפקחות 

 אחיות אפידמיולוגיות, לשכות הבריאות
 חברי הועדה המייעצת למחלות זיהומיות וחיסונים 

 עו"ד ש. אברמוביץ, לשכה משפטית
 דובר
 . דהן, מנהלת "קול הבריאות"טגב' 

   גב' ג. שמחוני, מנהלת חטיבת התרופות, שראל
 מנהלים רפואיים, קופות החולים

  מנהלות השירות המונע, קופות החולים
 ד"ר ח. נחמה, ראש האגף לרפואה ציבורית עיריית ת"א           

 גב' א. מני בן יוסף, מנהלת אגף שרותי בריאות הציבור, עיריית ירושלים
 אביב-מנהלות השירות המונע, עיריות ירושלים ותל

 ד"ר א. בן ארי, מנהל מרפאת פליטים
 זיהומיות חברי האיגוד למחלות

 לחיסוני קורונה ץויו"ר הצוות המייע ד"ר ב. לב, יו"ר הצט"מ
 ד"ר ט. בן גל, יו"ר החברה הישראלית להשתלות

 פרופ' ד. פארן, יו"ר האיגוד הישראלי לראומטולוגיה
 פרופ' מ. אליס, יו"ר האיגוד הישראלי להמטולוגיה ולרפואת עירויים

 הישראלית לפדיאטריה קלינית (חיפ"ק), יו"ר החברה קליין קרמר. ע פרופ'
 , יו"ר החברה הישראלית לרפואת ילדים בקהילה (חיפ"א)גרוסמן. צ פרופ'

 ד"ר מ. שני, יו"ר איגוד רופאי משפחה
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 פרופ' ג. רהב, יו"ר האיגוד הישראלי למחלות זיהומיות
 , יו"ר האיגוד למיילדות וגניקולוגיהר. מימוןפרופ' 

 הציבור יו"ר איגוד רופאי בריאות
 ד"ר חגי ציון, יו"ר ההסתדרות הרפואית

 פרופ' י. מאירוביץ, רופא ראשי, חטיבת בריאות חינוך והדרכה של נטלי
 חטיבת בריאות חינוך והדרכה של נטלי סמנכ"לגב' ב. אברהם, 

 גב' ר. סגל, אחות אפידמיולוגית, חטיבת בריאות חינוך והדרכה של נטלי
 נטליגב' ב. דר, אחות ראשית, חברת 

 גב' ב. אלרון, אחות אפידמיולוגית, חברת נטלי
 מר ד. חוגי, פמי בריאות, מנהל שרותי בריאות התלמיד

 גב' ר. אורן, פמי בריאות, אחות ראשית, שרותי בריאות התלמיד 
  גב' צ. לאור, פמי בריאות, אחות אפידמיולוגית, שרותי בריאות התלמיד

 אל"מ (מיל') ערן זליגמן, מנהל המכלול
 רס"ן (מיל') עירם אמתי, צוות המכלול

 תת אלוף פרופ' אילון גלזברג, קצין רפואה ראשי
 סא"ל ד"ר יוסי בן מיכאל, ראש ענף בריאות הצבא

 אל"מ ד"ר תומר קולר, מר"פ העורף
 ד"ר לימור פרידנזון צוק, ראש מדור אפידמיולוגיה

 סנ"צ בוריס זיו, מ"מ קרפ"ר משטרת ישראל
 ן, קרפ"ר שירות בתי הסוהרגנ"מ ליאב גולדשטיי

 ארכיון המדינה
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