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אל :פרופ' איתמר גרוטו ,ראש שירותי בריאות הציבור

הנדון :סיכום ישיבת הועדה המיעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים על ניצול הכניסה לגנים
הממשלתיים לשם שיפור שיעור קבלת חיסוני השגרה ועל שילוב החיסון נגד  HPVבתכנית חיסון
תלמידי בתי הספר98.5.59 ,
ב 30.1.13-  התקיימה ישיבת הועדה המיעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים כשיחת ועידה טלפונית .הועדה דנה בשני
נושאים:
.1ניצולהכניסהלגניםהנכלליםבחוקחינוךחינםלשםשיפורשיעורקבלתחיסוניהשגרהשלגילהילדות. 
.2שילובהחיסוןנגד HPVבתכניתחיסוןתלמידיבתיהספר. 
השתתפו בישיבה חברי הועדה המיעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים פרט לד"ר עפרה אקסלרוד ,פרופ' דוד גרינברג,
פרופ' מנפרד גרין ,פרופ' דניאל כהן ,ד"ר פאול סלייטר וד"ר מיכל שטיין .כן השתתפו החברים המשקיפים ד"ר זיוה
אמיתיופרופ'אליסומךוהמוזמנים:ד"רערןקופל,רופאהאגףלאפידמיולוגיה,שריתיערי,מרכזתארצית,בקרהעל
שירות הבריאות לתלמיד ,עו"ד טליה אגמון ,לשכת היועצת המשפטית של משרד הבריאות ,עירית לבנה ,הממונה על
הבריאות ,משרד החינוך ,ירושלים ,עו"ד ד"ר מאיה פלד-רז ,בית הספר לבריאות הציבור והמרכז לבריאות ,משפט
ואתיקה,אוניברסיטתחיפהופרופ'יונהאמיתימאיגודרופאיהילדים.להלןסיכוםהדיוןוהמלצותהועדה .

תקציר מנהלים
א .ניצול הכניסה לגן ממלכתי לשם שיפור שיעור ההיענות של קבלת חיסוני שגרה של גיל הילדות.
הועדה דנה בניצול ההזדמנות של כניסת הילדים לגן במסגרת חוק חינוך חינם שהופעל לראשונה השנה לשם שיפור
שיעורכיסויקבלתחיסויהשגרהשלגילהילדות .השנההוסדרהפניהמהרשויותהמקומיותלכלההוריםלילדיםבני3
שנים הנרשמים לגנים המעודדת אותם לפנות לטיפת חלב כדי לבדוק אם חוסנו ילדיהם בכל החיסונים המומלצים
ומציעהלהםלפנותלתחנתטיפתחלבלשםהשלמתקבלתהחיסונים.הועדהדנהבהצעותלשימושנוסףויעיליותרשל
הרישום לגן לשם השגת מטרה זו ביניהן :דרישה להציג בעת הרישום אישור מתחנת טיפת חלב על קבלת החיסונים
והחתמתהוריםעלסירובלחסן.הועדהלאאמצההצעותאלומהסיבותשלהלן: 
א.הקשייםהמעשייםבביצוען. 
ב.העדרמידעעליעילותןאוהתועלתהצפויהמהן. 
ג . ההתקדמות המשמעותית בהפעלת מערכת רשומת החיסונים הלאומית שתאפשר תוך  1-2שנים משלוח תזכורות
להוריםשלאחיסנואתילדיהםבגילאיםשוניםובנוסחהמתאיםלכלגיל,כוללבגילהכניסהלגןממלכתי. 
הועדהממליצהלמשרדהבריאותלהשליםבהקדםהאפשריאתמערכתהמיחשובהזו.
ב .שילוב החיסון נגד HPVבתכנית חיסון תלמידי בתי הספר.
החלמספטמבר2013מתוכנןשינתנובכלכיתותח'2חיסוניםבמהלךשנתהלימודים: 
א.הבניםוהבנותיקבלוTdap. 
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ב.הבנותיקבלו3מנותשלהחיסוןנגד .HPV 
הועדהדנהבשאלהאיזותכניתלהעדיף: 
א.מתןמנהראשונהשל  HPVומנתTdapיחדבכתהח'בתחילתהשנה.בהמשךהשנהיקבלוהבנותאתהמנההשניה
והשלישיתשלהחיסוןנגד.HPV 
ב.להפרידאתמתןשתיהחיסוניםלשנימחזורים,כיתותז'וח'. 
הועדהממ ליצהעלחלופהב'.כדישניתןיהיהלהחליטאיזהחיסוןינתןבכתהז'ואיזהבכתהח'ממליצההועדהלראש
שירותיבריאותהציבורלבדוק :
א .מההמשמעותהחוקיתשלהורדתהחיסוןנגד  HPVלכיתהז'לאחרשהואנכללבכתהח'בתוספתהשלישיתשל
חוקביטוחבריאותממלכתי. 
ב.האםצפויהבדלבהשגתכיסויחיסון HPVוקליטתהמסריםהקשוריםבמתןחיסוןזהבכיתותז'מולח'.
סיכום הדיון
א .הודעות
פרופ' ש .רשפון:
פרופ' .ר .דגן:
פרופ' ש .רשפון:

.1החיסוןנגד HPVנכנסלתכניתחיסוניהשגרהשלבנותבכתותח',בהתאםלהמלצתהועדה
המיעצתלמחלותזיהומיותולחיסונים.ינתןסרווריקסהחלמספטמבר2013. 
ליזכורשועדתהסלהמליצהעלגרדסילולאעלסרווריקס.אנימבקשלדעתמדועיעשהשימוש
בחיסוןסרווריקסועדמתי? 
אניאבקשמפרופ'גרוטושיענהבכתבעלשאלותאלו. 
 .2 החיסון  Tdapלנשים לאחר לידה ולאחר פציעה כחלק ממניעת טטנוס לא עבר את ועדת
הסללשנת.2013בימיםאלוהופץקולקוראל"ועדתהסל"לשנת.2014שירותיבריאותהציבור
מתכוונים להגיש ל"ועדת הסל" מנה אחת של החיסון  Tdapבהריון ולאחר פציעה .הועדה
המיעצתתדוןבישיבתההבאה עלחיסוןנשיםנגדשעלתבכלהריוןלשםהגנהעלהתינוק.כך
פועליםכברבארה"בובאנגליה.אנונדוןבנימוקיםשהביאואותןלאמץמדיניותזווברלוונטיות
שלהלישראל. 
.3שלחתיאליכםאתהטיוטההשלישיתשלעדכוןחוזרמנכ"לעלחיסוןעובדיבריאות.הסיבה
העיקריתלעדכוןהיאהוספתעובדיהמינהל במערכתהבריאותלתכניתהחיסונים.בנוסףשופר
הנוסחבהתאםלניסיוןשלהמשתמשיםבחוזר.אנימבקשלקבלהערותחבריהועדהאםיש .
.4 נושאשנישידוןבועדהבאחתהישיבותהקרובותהואהמלצותשהתקבלובקנדהובבריטניה
על העדפת החיסון החי מוחלש נגד שפעת בילדים ,ובקנדה על הארכת הגיל השימוש המרבי
לשימוש,מגיל49לגיל59שניםומתןהחיסוןגםלאנשיםשאינםבריאים.
אםישנושאיםנוספיםשחבריהועדהמעונייניםשיועלואנימבקששיציעואותם. 
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ב .ניצול הכניסה לגן לפי חוק חינוך חינם לשם שיפור שיעור ההיענות של קבלת חיסוני שגרה של גיל הילדות.
פרופ' ש .רשפון:


הועדההמיעצתדנהב 2008-בסוגיההעקרוניתשלהתנייתהכניסהלמערכתהחינוךבאישורעל
קבלת חיסונים .הועדה קבלה את ההחלטה הבאה :"אין כיום בידי משרד הבריאות נתונים
ת קפיםומעודכניםעלשיעורכיסויהחיסוניםבשניםהאחרונות.איננויודעיםהאםירדשיעור
כיסויהחיסון,ואםירדמההיקףהירידהומההסיבותלאיקבלתחיסונים.גםאםימצאשקיים
צורך להעלות את שיעור כיסוי החיסון בילדים ,הרי יש למצות דרכים אחרות פחות מגבילות
לפנישפוניםלחקיקה.צפוישחקיקתחוקבנושאזהלאתהיהיעילהולאתעלהאתשיעורכיסוי
החיסוןבשלקשייאכיפתווריבויפטוריםמחיסוןשיקבלו הוריהילדיםהמתנגדיםלחיסונים.
ביןהמלצותהועדההיתהההמלצהלהאיץאתהקמתהרשומההלאומיתשלחיסונים.הועדה
החליטהשכאשריהיהמידעיותרמדויק,היאתדוןשובבנושא.
בשנהוחציהאחרונההתקימודיוניםשוניםבנושאניצולכניסתהילדיםלגןבמסגרתחוקחינם
לשםשיפורשיעורכיסויהחיסונים.תוכנןשנדוןבנושאזהבועדההמיעצתלמחלותזיהומיות
ולחיסונים לפני מספר חודשים .נקבע מועד לדיון  ,אך מנכ"ל משרד הבריאות ביקש תשובה
מידיתלשאלהזו.הדיוןהתקייםבדחיפותעםהח"מ, פרופ'גרוטו,ד"ררובין,ד"רקלינר,בלה
אלרן ומירה חונוביץ' .בדיון זה הוחלט שאין הצדקה ליזום כפיה של מתן החיסונים על ידי
התניהשלההרשמהבאישורקבלתחיסוניםאלאלהשתמשבהרשמהרקכהזדמנותשלתיזכור
וידוע.בהתאםלהחלטהזו הוסכםביןמנכ"למשרדהבריאותלמנכ"ליתמשרדהחינוךעלנוסח
ההודעהשהרשויותהמקומיותישלחולכלההוריםלילדיםבני3הנרשמיםלגנים.להלןהנוסח:
" עוד לפני שילדכם מגיע לגן ,דאגו שיהיה מוגן! ילד שקיבל את כל החיסונים לפי תכנית
החיסונים  המומלצת בישראל ,מוגן יותר בפני מחלות ילדות .החיסונים בישראל אינם חיסוני
חובהאבלהרשמהלגןהואמועדמצויןלבדיקההאםילדכםקיבלאתכלהחיסוניםהמומלצים.
גשולטיפתחלבלבדיקתמצבהחיסוניםוהשלימואתהחסר.אלתשכחולהביאאתכםאתפנקס
החיסוניםלטיפתחלב".
לאחרשהתקבלהההחלטההנ"להביעויזמיהדיון,נציגיאיגודירופאיהילדים,ובראשםפרופ'
יונהאמיתי,אישביעותרצונםמתוכןההחלטה שאינה מנצלת מספיק אתהזדמנותשלרישום
הילד לגן . הסיבה לדיון החוזר היום באותו נושא היא בקשת איגוד רופאי הילדים .מכיוון
שהדיוןקשורלנושאכניסהלמערכתהחינוךהוזמנהעיריתלבנה ,הממונהעלהבריאותבמשרד
החינוך בירושלים ,ולגבי ההקשרים האתיים והחוקיים  של הסוגיה הוזמנו עו"ד טליה אגמון
מלשכתהיועצתהמשפטיתשלמשרדהבריאותועו"דד"רמאיהפלדרזמביתהספרלבריאות
הציבור והמרכז לבריאות ,משפט ואתיקה של  אוניברסיטת חיפה.הדיון היום יוצא מנקודת
המוצאשלקיוםהמכתבלכלהורההרושםאתילדולגןחינםשנוסחבמשותףעלידיהמנכ"לים
שלשנימשרדיהממשלה. 
מאז 2008כאשרהועדהקיבלההחלטתה שצוינהקודםפורסמוחיזוקיםלגישהשהתקבלהאז
ממחקריםשבוצעובישראללגישהמידתיתזו,מחקריםשביצעובמכוןגרטנרעלידיד"רברוך
ולןובעירייתתלאביבע"יענתעמיתאהרוןומחקריםאחרים.המסקנההעיקריתשלהם היא
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שההוריםשלילדיםבישראלמבקשיםיותרמבעברלקבלהחלטהאינדיבידואליתעלחיסונושל

ד"ר ליזה רובין:

הילד שלהם .הגישה הכופה לא מקובלת עליהם ,ואם היא לא מקובלת קים חשש שהיא לא
תהיהיעילה. 
מצד שני ,המחקר ששלח פרופ' אמיתי לחברי הועדה הציג מסקנה הפוכה .במחקר זה נשאלו
ההוריםמהדעתםעלהתניהשלכניסהלגןבקבלתחיסונים.נמצא שישמעטמאודהתנגדות
לכך. 
אנימבקשמשנידובריםשיהיוראשונים:ד"רליזהרובין,שהשתתפהבישוםההחלטההקודמת
בענייןזהכדישתספראיךהיאמיושמתומהדעתה,ופרופ'יונהאמיתי,אחדהיוזמיםשלהדיון
היום. 
בעקבות החלטת המנכ"ל לפעול לניצול הכניסה לגן כאמצעי להעלות את כיסוי החיסונים של
הילדים,נפגשנועםעיריתליבנהועםהרפרנטלחינוךבמרכזלשלטוןהמקומי,אביקמינסקי.
מנכ"ליתמשרדהחינוךאשרהאתהפניהואתהנוסחשלהבדצמבר .2012היהזהבדיוקלפני
פתיחת ההרשמה לגנים .אבי קמינסקי הודיע שאף גננת לא תתעסק בקבלת טפסים וכי אין
לשתף את הגננות כלל בתהליך .כן הבהיר שקיימת בעיה בהעברת המסר עקב קיום הרשמה

פרופ' ש .רשפון:
ע.ליבנה:

פרופ' ש .רשפון:

פרופ' י .אמיתי:

מקוונתבמחציתמהרשויות ולכןאיןמפגשלמסירתטפסים .למעשההואאמרשמרכזהשלטון
המקומימתנגדלהוספתעודטופסלהרשמהלגן,ומסכיםרקלתזכורת. אניאוסיףשמבחינה
משפטיתגםאםדורשיםטופס עלקבלתהחיסונים,איןלכךמעמדחוקי .חוקחינוךחינםאינו
מאפשרלמנועקבלהלגןבשלמצבחסינות.הצורךלהגישטופסאישורעלקבלתחיסוניםלפיכך
הנו"ללאשיניים",ואולי אףמעבירמסרלאמדויקלהורים .מצבזהנחשבלסוגיהטעונהולא
רצויה ועל כן הסכמנו שתהיה רק תזכורת על טופס ההזמנה לגן בלי דרישה לטפסים מטיפת
חלב .
אני מסכם שגם ההחלטה הצנועה והמידתית נתקלה בבעיות יישום שהביאו להפעלתה בצורה
מצומצמתעודיותר .
ד"ר רובין היטיבה לתאר את המצב .מנכ"לית משרד החינוך נאותה לבקשת משרד הבריאות.
היאקבעהשאישהקשריהיהאביקמינסקי .איתונפגשנו,באמצעותוהופצהההנחיה לרשויות.
הואהעלהבפנינואת בעיתההיענותהנמוכהלפעולהברשויות המקומיות בגללהעומס.עשינו
לדעתיאתהמירבשיכולנו .
לפיכךכיוםאיןמבקשיםמההוריםאישורשהיובטיפתחלב. 
פרופ' אמיתי ,אנא הצג עמדתך .הדיון מתקיים בעיקר לפי בקשתך לאחר שהבעת דעתך
שההחלטהאינהמספיקה .
אניהעליתילדיוןבועדתהחינוךבכנסתביולי 2012הצעהשקודםקיבלההסכמהבאיגודרופאי
הילדים .הצעתי אומרת שלא די בתזכורת בלבד להורים ללכת להשלמת החיסונים .הרי רוב
הוריםחיסנואתילדם.אניחושששהתפישהשלהתזכורתבחלקמהםהיאשזהעודטופסמני
טפסים רבים  ולא יעשו עם זה דבר .במחקרים שנעשו כולל שניים מאוניברסיטת בר אילן,
קיבלנו תוצאות שהיו ידועות מקודם :  4%מההורים לא מחסנים כלל ו 6%-מחסנים באופן
חלקי .כששאלנו בשני הסקרים את ההורים שאינם  מחסנים את השאלה מדוע לא מחסנים,
התשובההיתהב 50%-מההוריםשהסיבהאינהאידאולוגית ,אלאמבעיותשונותכמומשמעת,
הילדמנוזל,תחנתטיפתחלבסגורהוכו'.אנימציעטופססטנדרדישיופנהמתחנתטיפתחלב
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או מרופאי הילדים , שבו אחות טיפת חלב או רופא הילדים מודיעים שהילד השלים שגרת
חיסוניו .מוצע שיכלל סעיף באישור זה בו ההורה ימלא במקרי הצורך כי "הובאו לידיעתי
המלצת משרד הבריאות בענין הגנה על  ילדי על ידי חיסונים , אך אין בדעתי לחסן אותו".
חתימת ההורים סוגרת נושא זה .מצב זה לא ימנע מאף ילד להיכנס לגן ממלכתי .הילד לא
יקופחמבחינתהזכותאוהמשמעותהכספיתשלגןחינם.הצגתיהצעהזו לעו"דטליהאגמון
והיאהציעהבהשיפורכדישהפעולהתהיהמידתית יותר.היאשאלה :למה"לטרטר" אתכל
ההוריםבבקשהלהגישטופסזה,זודרישנהמיותרתמאותו אחוזגבוהשלההוריםשכןחיסנו
אתילדיהם .היאשאלהבאיזהגילניתןהחיסוןהאחרון.התשובה:גיל 2.5שנים .היאואני
מציעיםשאחותתחנתטיפתחלבתמלאכשגרהביוםמתןהחיסוןהאחרוןבגילזהטופסשהילד
השלים את שגרת חיסונים על פי הגיל .טופס זה ימנע את הצורך מהורי רוב הילדים לגשת
במיוחדלטיפתחלבלקבלאותובעתהכניסהלגן.רק10-20%מההוריםשלאיהיההטופסבידם

פרופ' ש .רשפון:

ע .ליבנה:
מ .חונוביץ':

פרופ' ש .רשפון:

פרופ' א .סומך:

ד"ר ל .רובין:

הם שיופנו .זו ההצעה .יש בה מידתיות מתאימה יותר מההצעה שדורשת מכל ההורים לפנות
לטיפתחלבולקבלאישור. 
בדיון היום יש  2היבטים :ההיבט האחד הוא זה העקרוני והמהותי :התאמת המידתיות בין
הצעדהמוצעלביןהמטרה(שהיאראויה).ההיבט השניהיאהיעילות,המעשיות,והפרקטיות.
אפילובטופסשמשרדהבריאותהציע למסורלהוריםלאהיומוכנים במרכז השלטוןהמקומי
לעסוק.ההצעה שלפרופ'אמיתיהנהמשופרתמןהנוכחיתמבחינתההורים,אךהיא דורשת
מנגנון שיאסוף את הטפסים וישמור אותם ,מנגנון שלא נמצא היום .גם יעילות ההצעה אינה
ידועה.רישוםחיסוניםמקווןשיהיהמוכןעודכשנתייםעשוילהקלבצועפעולותמסוגזה .
לאניתןלהשתמשבגננותלקבלתהאישוריםולבקרהשלהם .
הרעיוןשלפרופ'אמיתיועו"דאגמוןהואמעולה.עלפיובאופןאוטומטי,ההוריםיקבלובעת
קבלתהחיסוןהאחרוןאישורשיצמידולפנקסהחיסונים.מהוריםשחיסנויחסךהצורךלאסוף
אתהטופסבביקורמיוחדבטיפתחלבלקראתההרשמהלגן. 
בהצעהשל פרופ'אמיתיאיןכפיהוהתניהאלארק הסבתתשומתלב המיועדת רקלהורים
שלאחיסנובאופןמלאאתילדיהם.לפיהצעתוהבאתאישורטיפתחלבאואי הבאתואינה
מונעתמהילדלהתקבללגןכרגיל .
מקובלעלכולנושהרעיוןשלפרופ'אמיתיהנומצוין.אולם,עלינולוודאשהתהליךהמוצעלא
יגרוםטרדהלהורים.אזהואעלוללהתפסככוחניובסופושלדברגםלאיעיל.מאחרשבונים
כיוםבמשרדהבריאותמערךחיסוניםממוחשב,אנימציעלטווחהארוך,שכלהורהיוכלבצורה
ממוחשבתלהוציאבעצמומהמחשבשלואישורעלהשלמתתכניתהחיסונים.צריךלפעולכך
שמערכתהרישוםבגןתוכללהגיעלמידעהמקווןעלהחיסונים,וגםלהורהתהיהאפשרותלדעת
האםהילדסייםחיסונים.אנימציעהחלטהעקרוניתלעשותזאת.בזמןאמתההורהיוכללדעת
האםהילדמחוסן. 
פרופ'סומךמציעלמעשהאתמדיניותמשרד הבריאות בהקשרלרשומתהחיסונים הלאומית.
מנכ"להמשרדקבעשתהיהלכלהורהגישהלרשומתהחיסוניםשלילדיהם.עדהיוםלאנפתרו
כלהבעיותהטכניות שיאפשרוזאת.הרשומהעודלאהושלמה .אנימקווהשבשנתהלימודים
הבאהלגביבני3שניםהרשומהתהיהקיימת.לאנפתרוסוגיותהסודיותואיךלהכנסלרשומה,
אבלישהחלטהחדמשמעיתשזותהיההדרך.כאשרתופעלהרשומהממילאתוכנןמלכתחילה
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שהיא תנפיק תזכורות להורים .לאחרונה פורסם מחקר שמעיד שתזכורות מן הממסד מעלות
פרופ' ש .רשפון:

עו"ד מ .פלד -רז:

אתשיעורכיסויהחיסונים.תוצאותמחקרזההופצולבחירהועדהלפניהישיבה .
אני מבקש לסגת מהדיון בפרטים המעשיים ולדון בעקרונות .ההצעה של פרופ' סומך מצוינת.
היא קובעת למעשה שעל משרד  הבריאות לפעול בעצמו ולא להטיל משימותיו על גורמים
אחריםשאינםמעוניניםבדבר.צפוישהמערכתהממוחשבתתבשיללמשימהזולבני3שניםעוד
שנהעדשנתיים .
ישפהשתירמותדיון.הרמההאחתהיארמתתזכורתלהוריםעלהצורךלקבלחיסונים.מה
שד"ררוביןסיפרהלגביתזכורותאוטומטיותיכוללענותעלרמהזובצורהטובה,אךהאםזה
מספיק?הוצעכאןלדרושהצגתאישורעלחיסוןאולחילופיןהצגתחתימתההוריםעלסירוב
לחסן.בדרישהזוישתועלתרקאםהיאמייצרתתמריץשמעברלסתםתזכורת.למשל,אםהיא
גורמת להורים להרגיש לא בנוח אם לא חיסנו .אבל זה דורש שלא רק יביאו טופס שהסכימו
לחיסוןאוחתמושאיןבכוונתםלעשותזאת.זהמחייבללוותאתהתזכורותבפעילותשמיצרת
רצוןלחסן,למשלחינוךהגננות,שיאפשרלהןלהגיבתגובהמתאימהלאיהצגתטופסולטופס
עםחתימה"אנילאמתכווןלחסן".אםאנוממליציםעלהטופסש"אנילאמתכווןלחסן"הרי

פרופ' ש .רשפון:
עו"ד מ .פלד רז:
פרופ' .ר .דגן:

צריך לפעול להפקידו בגן ולהעבירו גם לאנשים נוספים .זה מחייב עבודה שלנו ושל משרד
החינוך .
לאהבנתילמה.מכיווןשלאנוהגיםלחסןבגןלמהזהדורשמעקבמעברלהצהרתההורה .
אםההוריםמגיעיםוחותמיםשלאיחסנווהטופסנשאראצלםלאעשינודברמשמעותי .
אם יש טופס כלשהו צריך שתהיה אליו התיחסות וצריך שיתויק .למשל הגננת תעבור בקורת
למה הכניסה לגן ילד לא מחוסן וכו' .אם תהיה התפרצות של הפטיטיס  ,Aזה יגיע לעיתונות
והעיתונות תעשה סיפור ומישהו יבדוק בגן כמה דרשו את הטפסים .אם לא מטפלים ולא
מתיקיםהריאין צורךבטופסומספיקהמילהשלהורים.הטופסצריך להיותמתויק,שאםלא
כןאיןלדברערך .

עו"ד מ .פלד רז : צריךלהיותיותרמתיוקאצלהגננת,אלאלעבורהלאהלמשרדממשלתי.צריךלהיות follow
upלשתיהאופציות .
פרופ' .ר .דגן:
פרופ' ש .רשפון:
עו"ד מ .פלד רז:
גב' ע .ליבנה:
עו"ד מ .פלד רז:

נראהלישישלפעולבליצורךלהטילעלמשרדהחינוךאתהצורךלעקוב. 
האםמוצעלשמוראתטפסיהסירובבטיפתחלב? 
אניחושבתשזהצריךלעבורלאדרךמשרדהחינוךאלאדרךטיפתחלב. 
מישלאמחסןלאמגיעלטיפתחלב.איפהנתפוסאותו? 
אםההורהחייבלהציגאישורהריהואצריךלהגיעלטיפתחלב .
הצעתםשילדבגיל2-2.5שמסייםלקבלאתכלתכניתחיסוניםיקבלאוטומטיתאישורשיצמיד
ההורה לפנקס החיסונים .ההורים יתבקשו להציגו בעת הרישום בגן .הרישום נעשה ברשות
המקומית,הרשותלאיודעתהאםהגננתתראהאתהטופס.הוריילדבליאישוריתבקשוללכת
לטיפתחלבאולחתוםשלאיחסנו.הגננתאינהנכללתבתהליךמוצעזה .

פרופ' ש .רשפון:
פרופ' .ר .דגן:

מדוברעלהטפסיםשלהצהרתהורהשלאיחסןאתילדו .
אותנומענייניםהילדיםשלאהשלימואתהחיסוניםשעדייןיכוליםלהשלים.ישלך  Xאנשים
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שלא השלימו ,במקרים אלו צריך מסמכים שלא השלימו ,ששלחנו אותם להשלים ו/או שהם
פרופ' ש .רשפון:

עו"ד מ .פלד רז:

ד"ר ע .חבקין:
פרופ' ר .דגן:

עו"ד מ .פלד רז:
פרופ' ר .דגן:

ד"ר ל .רובין:

פרופ' א .סומך:

ד"ר
זמיר:

מסרביםלהשלים. 
לדעתי הדיון גלש לפרטים קטנים של התהליך המוצע .אין זה תפקיד הועדה להגיע לפירוט
ברמהאליההגענו.עלהועדהלהציעתכניתעקרונית. 
מן הראוי לסכם שאף חבר ועדה עד עכשיו לא הציע חקיקה שתכפה קבלת החיסונים כתנאי
לכניסהלגן.מכאןשעמדתהועדהלאהשתנתהמאזניתנוהמלצותיהבנושאזהב .2008-
הטיעוןשליאינוברמתהפרקטיקהאלאברמההעקרונית .אחדהשיקוליםלהתערבותזוהוא
יעילותה .אם לא נראה שהפרקטיקה יעילה אין טעם לדון בה .צריך להראות שבכלי זה יש
רציונל מסודר סביר שיביא לתוצאה שיהיו יותר הורים מחסנים .יש לנו בעיקר בעיה עם
אוכלוסיהשלאמגיעהלהתחסןאםבשלסיבהאידאולוגיתאובשלחוסרנוחות.אםאיהבאת
אישור טיפת חלב לא תגרום לשום עשיה יתמסמס הכלי הזה בטווח מאוד קצר .אני צופה
שאחרישנהוחציזהיגמר. 
אני חושבת שיש עוד רציונל לעשות שימוש באישורי טיפת חלב :יש אינטרס לדעת מי הם
הילדיםהלאמחוסנים.זהעשוילכווןאותנולהשפיעשלאיהיובגןאחד .
אין ויכוח ברמת העיקרון שאנו יודעים שלא יכולים לחייב אנשים לחסן את ילדיהם ,שיש
אנשים שלא מתחסנים ,שאנו רוצים לעורר את הלא מתחסנים על ידי סוג של תזכורת לפנות
לטיפת חלב .זו רמת העיקרון .השאלה לדיון היא האם אנו מסוגלים לגרום לזה לקרות? אנו
מכירים  חקיקה שהיא חסרת טעם אם אין מי שיאכוף אותה .אנו יודעים שבבי"ס לרפואה
הצלחנולגרוםשכלהסטודנטיםיקבלואתהחיסונים.לאמכריחיםאותםאךלאנותניםלהם
לגשתלבחינהבליהאישור.ישצורךלהשקיעבתהליכיאכיפה .
מסכימה .
כלגזרהשאיאפשרלעמודבהיותרטובלאלגזוראותה.קללעמודבגזרהשלתזכורת.קשה
להכריחאנשים.האםישלנואמצעיםלעשותמשהולקידוםקבלתהחיסוניםולבדוקהאםזה
מועיל? האםברמתהעיקרוןאפשרלחייבאחדהמשרדיםלקייםאתמערכתהמנגנוןשעוקבת
אחרזה? אםאין אפשרותכזואזישלהסתפקבתזכורותבלבד.לתתעצהשהגננתתתייקהיא
לאעצהטובה.השאלהאיךמקיימיםמערכתמעקבעלהלאמתחסנים .
המערכתלמעקבהיאבהקמה.זורשומתהחיסונים הלאומיתשהקיםשלמשרדהבריאות.היא
תעשה הצלבה עם מרשם האוכלוסין ותיתן מענה לזה .היא אמורה להיות פעילה באופן מלא
תוךשנתיים .
לפי הקו של פרופ' דגן ברמת העיקרון ,אני מציע שהועדה תמליץ  שמועד הרישום לגן בגיל 3
שניםיהיההתחנהשבהמערכתהבריאות,החינוךוההוריםיקבלו יחדאתהמידע האםהילד
חוסן.ניתןיהיהלהוציאאזהרותוכו'בעזרתמנגנוןיעיל,שברובוממוחשב.זההישגמשמעותי .

ח.שטיין -אנימנהלתרשומתהחיסוניםהלאומית.אנימצטרפתלדעהשהכניסהלגןהיאמועדמשמעותי,
כיהילדניתקממשקביתוומשפיעבהתנהגותוובבריאותועלילדיםאחרים,ביןאםמדביקובין
אם נדבק .זה מועד מאוד מהותי להזכיר להורים לחסן .לדעתי ניתן יהיה להפיק מהמערכות
הממוחשבותאתהאישוריםשנדונוכעת,אךעדשיושגהדברישהרבהעבודה.אנומקוויםשעד
חודשמאי2013המערכותיהיומחוברותויכללואתהשנתייםהראשונות.רשומתהחיסוניםשל
כל ילד תהיה נגישה ל רופאים ,להורים ולכל אדם בעל זיקה לילד .נתוני חיסונים הנם מידע
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רפואיוחליםעליוכללימידערפואי.לאניתןלהוציאאותובליסיבהראויהאוהסכמהאלאאם

פרופ' ש .רשפון:
מ .חונוביץ':

עו"ד מ .פלד רז:
פרופ' ש .רשפון:

פרופ' ר .בליצר:

כןיקבעשהואפטורמהסכמה. 
כיוםאיןמחתימיםבמערכתהבריאותכוללבטיפתחלבאתההוריםשאינםמסכימיםלחסןאו
לבצעבדיקות.במקריםאלוהצוותהרפואירושםשההוריםסירבו כוללנימוקים,בליהחתמה.
ההחתמהעלהסירובלחסןשהוצעהבדיוןהיאבעייתיתואינהמתאימהלנורמותהעבודהשלנו.
איניתומכתבהצעתנציגאיגודרופאיהילדיםלתתתפקידלרופאהילדיםבמהלךהנדון.הרופא
צריךרקלדעתשהילדנרשםלגןושידעמהמצבהחיסוניםשלו .רצוישהרופאיתענייןבכךגם
קודםלהרשמהלגן .
נקודה נוספת מהותית היא קיום אוכלוסיות גדולות שלא הולכות לגנים הממשלתיים ,אלא
לזרמיםאחרים.נראהלישההצעותשהעלוכאןאינןרלבנטיותלהן. 
בהצעהשנדונהכאןאיןבעיהשלסודיותרפואיתכי ההורהיביא אתהאישור,והואיתןאת
הטופסהחתום. 
אני מצטרפת להערתה של ד"ר שטיין-זמיר לגבי החתימה .אין זה מוצדק  לשנות את אופי
השירותהמונעלגילהרךלמטרההנדונה.המעקבהואשלמישנותןאתשירותיטיפתחלב.הוא
היהקודםוימשיךלהיות. 
אזאיןצורךלהחתיםבכלל .
התגלעו בועדה חילוקי דעות על נושא ההחתמה .כידוע יש חילוקי דעות בספרות המדעית על
יעילותבהחתמהעלסירובלחסן,כוללחיסוניעובדי בריאות.לדעתילאהוצגהיוםנימוקחזק
על פיו החתמה תתרום תרומה מעשית ,בעוד היא חורגת מיחסי מטפל-מטופל שנבנו בתחנות
טיפתחלב.לכןגםאנימתנגדלה.לדעתיעדיףלהפעילאתהמערכתבליהחתמה. 
הנושא החשוב הוא העקרוני ולא הפרטים הטכניים :עלינו להמליץ על תהליך של תזכורת
אקטיביתשיצורלחץ עלההורים שלאחיסנו .להבנתי ישערךחשובלבצעזאתמולהגננתאו

מולטיפתחלב,אךבליקשרלהחתמה,ולאמשנהאםמתויקאולא .עצם האינטראקציהשל
ההוריםמולהגננתאוטיפתחלבהנההזדמנותשרצוילאלהחמיץ. 
ישהרבהגננותשהןנגדחיסון.לאנכוןלעשותןסוכנותשלנובנושאזה .
רון דגן:
המטרה השניה מתיחסת ליכולת מערכת הבריאות להכיר מוקדים של אי התחסנות ולדעת
פרופ' ר .בליצר:
עליהםמראשולאבזמןהתרחשות .בזמןשתופעלבמלואהרשומתהחיסוניםהלאומית(רחל"י)
לא יהיהבכךצורך,אךעדאזישערךגדוללאיסוףהמידעעלילדיםשלאהתחסנו.כאשריש
באזוריםמסוימיםבעיהאולילשכתהבריאותתוכללבצעהתערבות.הרישוםלגניםהנותהליך
שמוצעלשקוללנצלואםכיהודגמוכאןמגבלותיו .
א .מצד אחד אני מסכימה עם פרופ' בליצר ועם כל הדוברים שדברו בשבח האינטראקציה בעת
פרופ'
הרישוםלגןכדילנסותלהגיעלשיפורהמצבהחיסונישלהילדים.מצדשניאנימסכימהגםעם
מנדלסון:
ה הסתייגויותשהועלועלידיפרופ'דגןופרופ'סומךהמכווניםלהמלצהלאללכתלמהלכים
שלא יובילו לשום מקום גם  בגלל "העדר שיניים" .הדבר החשוב ששמעתי כאן זה שבקרוב
המערכתתהיהממוחשבת.אנימציעהכלהלן:א.להמשיךבמצבכפישהוא היום.הואכולל
העברתהמסרהחשובעלחיסוניםלכלההוריםבעתהרישוםלגן.ב.לחכותלהשלמתהמערכת
הממוחשבתואזלקייםדיוןנוסףעלהשימושבהכולל מיסודדרכימעקבעלמועילותהגישה
שתבחר .
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עו"ד מ .פלד רז:

אנימסכימה .

פרופ' מ .אפרת:
פרופ' א .שליט:

מסכיםעםהסיכוםשלפרופ'מנדלסון .
אנימסכיםלדבריהםשלמירהחונוביץ',פרופ'בליצרופרופ'מנדלסון.הדיוןהואמהוהממשק
ביןהרישוםלמערכתהחינוךלביןמערכתהבריאותלגביהוריםשלאהסתייעבידםלחסןאת
ילדיהם .עד כה התשובות ששמעתי בדיון הן כי לכולנו יש ספק אם פרט לתזכורת נעימה,
פוזיטיבית,ישגםפןאדמיניסטרטיבישיוליךלטיפתחלב.האםהפעולותשל"לךתביאאישור"
כיווןשלאעשיתזאת,או"תלךתתחסןותביאטופס" ,אכןיביאוהורים נוספיםלטיפתחלב.
בזה יש לי ספקות גדולים .אני מצטרף להצעה של פרופ' מנדלסון :מציע לעקוב אחר השפעת
התזכורתשבההוחללהשתמשברישוםלגןבחודשיםהאחרונים.בהחלטיתכןשאיןזהמועיל
אםהאלמנטהתזכורתיצריךלהעשותבאופןמדרבן .
אני חושבת שנכון לדון בשאלה עקרונית של אפשרות להשתמש בילדים שעוברים דרך מנגנון

עו"ד ט .אגמון:

שרואהאותםבדרךלגן למעןהמטרההראויהשלהגדלתשיערומקבליהחיסונים .זוהזדמנות
חשובה.השאלהאיךעושיםזאת? 
.1איךעושיםזאתבלילגרוםלהוריםאתהרושםשמחייבים לקבלחיסוןאומטיליםסנקציה
עקבכך,הריבליחקיקהלאניתןלעשותזאת.אםהורהיגיד"לארוצהלהביאלכםאישור"לא
נוכללעשותכלוםכדילהכריחאותו.זהברורשהמסרצריךלהיותמנוסחבצורהשאףאחדלא
יבואבטענותשאנומאיימיםעלההורים.כשדיברתיעםפרופ'אמיתיניסיתילחשובעלהדרכים
האפקטיביותיותרלמצואאתאותםהוריםשלאמחסניםובמיוחדאתאלהשלאחיסנומתוך
הזנחה.זהקהלהיעדשלנוופהנכנסהתהליךשלהמיחשובבצורהמאודמשמעותית .אםבעוד
שנהאויותריוכלובמשרדהבריאותלדעתאיזהילדלאהתחסן,בלימשרדהחינוךאוהגננות,
זאתהדרךהכיאפקטיבית,גםאםאיןסמכותלהתנותכניסהלגןבאישורעלקבלתהחיסונים.
הלחץהפסיכולוגייכוללהיותלשחקתפקיד.אוליזהתמריץנוסףאךצריךלזכוראתהמגבלות

פרופ' ר .דגן:

עו"ד מ .פלד רז:
פרופ' ר .דגן:

שלו:אףאחדבמערכתלאיוכללהגיד"אנולארושמיםאתהילדלגןללאהטופסמטיפתחלב".
לגביהדרישהמהורהלחתוםעלהצהרהעלסירוב :מעברלזהשהדבר מטילאיוםשאסורלנו
לאיים,אניחוששתשיהיוהוריםשחלופתהחתימהעלהסירובדווקאתקלעליהםלהחליטלא
לחסןאתהילד. 
כשעו"ד אגמון מציגה זאת זה ברור .יש הורים שמערכת הבריאות לא "תפסה אותם ביד"
ושאלה אותם למה לא השלמתם את כל החיסונים ,בואו נבדוק ,יש לך הזדמנות ,תקבלו
חיסונים,תכנסו לגןעםכל החיסונים .יש כאן הזדמנות"לנער" אתההוריםשעשויים להגיב
בחיוב .
המכתב להורים שיצא לגבי השנה בסדר .לדעתי ההחתמה לא מעשית וגם עלולה לעורר
אנטגוניזם.המיחשוביעזורלהתמקדבילדיםשלאחוסנו .
השאלה מה עושים ב 5-שנים הבאות .עו"ד אגמון אומרת שאנחנו לא רשאים להכריח להביא
אישורוגםלאלהכריחלחתוםעלסירובלחסן .מהשכןרשאיתמערכתהבריאותזהלאתראת
מישרוצהלהתחסן,אךמסיבותשונותלאהתחסןולומרלו:ישלךהזדמנותלהתחסןוללכתלגן

פרופ' ש .רשפון:

מחוסן.אתזהניתןלעשותבצורהיעילהוטובה .
איןסמכותחוקיתלמנועכניסהלגןמילדשלאחוסןאושהוריולאהביאוטופסמטיפתחלב.
איןרצון ונכונות שלהרשויות המקומיותומשרדהחינוךלהשקיעבנושאזה.לכן,עלאףשרגע
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הכניסה לגן מתאים באופן תיאורטי לפעולות לשיפור שיעור מקבלי החיסונים הרי מתברר
שהדברלאמציאותיבגללהאילוצים.הגישההזואיבדהמחשיבותהבגללהבשלתהשלמערכת
המיחשובשלהחיסונים.בעתידהלארחוקהיאתוכללהנפיקולשלוחתזכורותהמתאימותלילד
שלאחוסןהמנוסחותבהתאםלגילו.הדבריעשהלארקלארקבגיל 3אלאבכלגיל .בגיל3
שנים אני מציע שהנוסח יתיחס למצב  המיוחד של הכניסה לגן .כיום  הרישום לגן אינו
הזדמנותיעילהכיאיןלנוכליםטוביםלהפעלתה:לאברוראםההוריםישתפופעולה,לארצוי
ולאיעיללהחתימם עלטפסיסירובכיגםמישיחתום עלסירוביתקבל לגן .לא הוצגובדיון
שיטות מעשיות כיום לנצל את הכניסה לגן למטרה הנדונה .כבר ב 2008-המליצה הועדה
המיעצת לנצל יותר טוב את המערכת הממוחשבת של החיסונים כדי להגביר את כיסוי
החיסונים.זהמהשעלינולעשות.משרדהבריאותאינוצריךלהפעילאתהשלטוןהמקומילשם
מילויתפקידושלשמרדהבריאות .מערכתהמידעוהנפקתהאישוריםוהתזכורותתהיהבידיו.

פרופ' א .מנדלסון

המסקנה היא שמשרד הבריאות צריך לזרז את המיחשוב וליישם בו את התזכורות .משרד
הבריאותהואשצריךלעשותאתהעבודההנדונהולאגורמיםשמחוץלו .
מסכימה .

ד"ר ל .רובין:

מסכימה.

מסכימה.
מ .חונוביץ:
מסכימה.
ד"ר מ .הרטל:
מסכימה.
ב .אלרן:
ד"ר ח .שטיין הפיילוט שלרשומת החיסוניםהחלבילידי,2009אנימעריכהשהיא שלמהכיוםלבני 18-24
חודשים.ישעודמערכותשצריךלהבטיחשיפעלולמשלבקופ"חלאומית. 
זמיר:
אנימציעלאלהתמקדדווקאבכניסהלגןאלאבתזכורותבמספרגילאיםקריטייםנוספים. 
פרופ' ש .רשפון:
ד"ר ל .רובין:
מערכת התנית קבלת הקצבאות בקבלת החיסון  MMRאו   MMRVמתקדמת והיא תכלול
תזכורות.חסרונהלנושאהנדוןהיוםהואשהיאמתיחסתבשלבזהרקלקבלתהחיסוןMMR
ד"ר א .אניס:
מ .חונוביץ':
פרופ' ש .רשפון:
מ .חונוביץ':

פרופ' ש .רשפון:

ואילואנודניםהיוםבקבלתכלהחיסונים .
אניחושבתשהמערכתהממוחשבתצריכהלשלוחתזכורתאחתלשנהלילדיםשלאהשלימואת
החיסונים .
הדברנעשהבאופןשגרתיבטיפתחלב.האחיותעושותמעקביםאלו.ישהוריםשלאנעניםלכך. 
עדאיזהגילהןעושותאתזה?אנומדבריםעלגיל3ומעלה. 
לפחותעדגיל 3הןעוקבותמבחינתחיסונים.עדגילזהישעודהרבהפעולותבטיפתחלבכמו
בדיקת רופא ובדיקת התפתחות .בגיל מסויים ולאחר שתעדו שפעמיים או שלוש הן הזכירו
וההוריםלאהגיעוהןמפסיקות .
המערכתהממוחשבתתוכללשלוחתזכורותבגיליותרמבוגרוגםלבחורניסוחהמתאיםלגילו
שלהילד,כניסתולגןוכו'.ב 2008-המלצנושישלהמתיןלהקמתמערכתרשומתהחיסונים .אני
מצטרף להצעה להמתין עוד שנה שנתיים ,עד שהמערכת הממוחשבת שכבר הופעלה תהיה
מסוגלתלהוציאתזכורותבגילאיםשיוחלטעליהם.איןצורךלהתמקדדווקאבכניסהלגן .

פרופ' י .אמיתי:

אנירואהשלקראתסוףהדיוןהכלמתנקזלכיווןזהשמשרדהבריאותוהמערכתהממוחשבת
הםהשחקנים העיקריים.אנימזכיראתמהשאמרפרופ'בליצר:הכניסהלגןהיאנקודת זמן
קריטית. עושהרושםשלדעתכםנקודתהזמןשלהכניסהלגןהפכה להיותזניחה .אנימציע כן
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להתמקדבה,גםאםלאיהיהתהליךשלטופסהסדרהוחתימה.אחיותטיפתחלבאינןמגיעות

פרופ' ש .רשפון:

פרופ' ר .בליצר:

פרופ' א .סומך:

ד"ר ל .רובין:
ד"ר א .אניס:
פרופ' ר .דגן:

פרופ' י .אמיתי:
ד"ר א .אניס :
פרופ' ש .רשפון:

אלכלהילדים. תזכורתשתגיעממקוםאחרעשויהלהשפיע.אנימציעלאלהחמיץאתהרגע
הזהשלתהליךמשמעותיומשפיע .
אם היו כלים מתאימים לפעולה הייתי מסכים אתך .החשיבה שלנו הושפעה עד היום מהעדר
מערכת ממוחשבת של קבלת חיסונים .ראינו שאפילו הצעד הקטן של הודעה להורים על
החיסונים התגלה כקשה ליישום ולא יודעים מהי יעילותו .פרופ' אמיתי הביע את אי שביעות
רצונומהכיווןשלהדיון,האםישחבריועדהשמתנגדים לכיווןהמסקנותהנ"ל,ואשרחושבים
כמופרופ'אמיתישהכיווןהואלאנכון? 
אני חושב שבמקביל לאימוץ ההחלטה שהצעת יש להמליץ שבשנה הקרובה יחפשו פתרונות
במערכת החינוך והשלטון המקומי .מכיוון שמה שמגביל להמשיך להתקדם הן בעיות טכניות
ולאסיבהעקרוניתאנימציעשהועדהתסכםשאנובטוחיםשישקושיבפתרוןבעיותאלו,אך
מומלץלחפשפתרוןומדיניותשכולםמסכימיםשהיאנכונה .
האם אפשר לכלול בהודעה על הרישום על צורך בהשלמת החיסונים לאלו שעל פי המידע
הממוחשבלאהשלימואתהחיסונים? פהתהיההאינטראקציה:"הנההילדעומדלהיחשףבגן,
זוההזדמנותלהשליםהחיסונים",לאסתםתזכורת .
הילדיםכברמקבליםאתזהכיוםבזימוןלרישוםלגן. 
אני מצטרפת למה שאמר פרופ' בליצר .מציעה שביום הכניסה לגן יקבלו ההורים את רשימת
החיסוניםהמומלצתוהםיבדקובביתהאםילדםהתחסןבהם .
בתורסבאואבאלבן אניאומרשכאשרההוריםמנסיםלהביןמהקורהבפנקסהחיסוניםהם
לאכלכךמצליחים .אםנשלחלהםהודעהמשווהמההילדהיהצריךלקבלומהקיבל בפועל,
זהיעוררשאלותולאתשובות .
שילכולרופאלקבלאותן .
שילכולטיפתחלב .
בכךהסתייםאת הדיוןבנושאזה.אנימודהלאורחים,לפרופ'אמיתישיזםאת הדיון,לעו"ד
אגמון,עו"דפלדרזוגב'עיריתליבנה. 
ג .שילוב החיסון נגד HPVבתכנית חיסון תלמידי בתי הספר.

פרופ' ש .רשפון:

החלמספטמבר2013מתוכנןשינתנובכלכיתותח'2חיסוניםבמהלךשנתהלימודים: 
א.הבניםוהבנותיקבלוTdap. 
ב.הבנותיקבלו3מנותשלהחיסוןנגד .HPV 
השאלהששואלאתהועדהראששירותיבריאותהציבורפרופ'איתמרגרוטוהיאאיזו תכנית
להעדיף: 
א.מתןמנהראשונהשל  HPVומנת Tdapיחד בתחילתהשנה.בהמשךהשנהיקבלוהבנות
אתהמנההשניהוהשלישיתשלהחיסוןנגד.HPV 

ד"ר א .אניס:

ב.הפרדהשלמתןשתיהחיסוניםלשנימחזורים,כיתותז'וח'.מהחסרונותמתןשניהחיסונים
בכתה ח'? האם סביר לתת שני חיסונים ביום אחד לתלמידות מתבגרות? היתרון הוא חיסכון
בזמןעבודתהאחות.
היה לנו דיון מקדמי על כך עם מירה חונוביץ' ועם בלה אלרן .יש לשקול בדיון זה  בעיקר
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שיקוליםלוגיסטיים .
מ .חונוביץ':

אנחנוסיכמנואתהיתרונותוחסרונותשלכלאחתמהתוכניות .
במתןמשולבשלשניהחיסוניםמצדאחדישיתריעילות.אךמההמשמעותלגביההמשך?אם
מחסניםנגד  HPVבכיתהח'אזצריךלהתחילבספטמבר-אוקטוברכדי לסיים לחסןאתכל
התלמידות עדסוףהשנה .אםלא נצמדלגישהזו,לאיספיקועדסוףכיתהח', ואילובכתהט'
נתקשה להשלים את החסר כי חלק מהתלמידות עוברות לבתי ספר אחרים . יש גם אלמנט
פסיכולוגי :מתן שני חיסונים לתלמידות מתבגרות ביום אחד עלול להיות בעייתי .מתן יחדני
ימנעאפשרותייחוסתופעותלוואיסיסטמיותלחיסוןהמתאים. 
היתרונות של הפרדה :אם נעביר את   HPVלכיתות ז' יהיה יותר זמן להשלים  את מתן
החיסוניםוגםאםלאיקבלואתכל 3מנותהחיסוןבשנתהחיסוןהראשונההםישארובשנה
לאחרמכןבאותוביתספרויוכלולהשליםקבלתהחיסוןבכיתהח'.מבחינהכלכלית,זופשוט
עודכניסהלכיתה,כיעושיםבכיתהז'רקבדיקתגדילה.מתןחיסוןבכתהז'עלוללסרבלאת
העבודהאךיתרונו:מפגשנוסףעםאחותביתהספר .
אםמורידיםלכתהז'אתחיסון  HPVהמשמעותהיאששנתוןאחד(תלמידותכתותח'בשנת
הלימודיםהבאה)יפסידואתהחיסון. 
הוספתחיסון HPVמחייבתתוספתבכוחאדם .

פרופ' ש .רשפון:

יש לבדוק האם מותר מבחינה חוקית להוריד את חיסון   HPVלכיתה ז' לאחר שהוא נכלל
בכתהח'בתוספתהשלישיתשלחוקביטוחבריאותממלכתי.מבחינתהתגובההחיסוניתלא
צפויה בעיה :החיסון רשום מגיל  .9בארה"ב הוא ניתן (בגיל  )11-12יחד עם החיסונים נגד
מנינגוקוקיםוTdap-.ישבתיספרבישראלבהםאיןכתותט'ולכןמבחינתהבטחתקבלתכל3
מנותהחיסוןישיתרונותלהעברתולכיתהז'. 

ד"ר א .אניס:
פרופ' ש .רשפון:

יתכןשיעתרוהוריםנגדהפסדהחיסוןשלילדיהםשישתיכולמחזורשהיהאמורלקבלועלפי
"סל השירות" .לפני קבלת החלטה אני מציע לברר את הסוגיות המשפטיות הנ"ל .הסוגיות
הלוגיסטיותשהועלוהןבתחוםהסיעוד.אנינוטהלקבלאתדעתהאחיותבמקריםכאלו .
ישתופעותלוואיסיסטמיותשאםנותניםאתהחיסוניםיחדלאנוכללזהות .
לדעתיזואינהבעיה.ישהרבהמצביםבהםאנונותניםיותרמחיסוןאחדביוםאחד.בארה"ב
ניתןחיסון HPVיחדעםעודשניחיסוניםלפחות. 

פרופ' ר .דגן:

ישכאןמתןזריקותלבנותבגילהעשרהשחלקנותניםב 3-מנות .צפויותתופעותלוואירבות.
בשבועאחריקבלתהחיסוניםצפוישיקרובליקשרלחיסוןהרבהארועיםרציניים:התעלפויות,
פטירות ופירכוסים .צריך להביא זאת בחשבון . גם אם זה לא רציונלי ,הרי אם הדבר יקרה
בכתה זה עלול לפגוע  במעמד החיסונים  .הדבר קורה בכל העולם כל הזמן .כבר דנו בסוגיה
דומה לגבי מתן  MMRעם   Tdופוליו והסכמנו להצעת האחיות לפצלם בין כיתות א' ו-ב'.

פרופ' ש .רשפון:

האחיותמתאימותלהמליץלועדהבסוגיהזו .לגביתופעותהלוואי,אנוצריכיםלהיותמוכנים
מראשולאלפעולאחרישיקרו.מציעלהוועץבנציגים מאנגליהאיךעשוזאת.ישלהערךלמתן
החיסוןהחדש.האחיותצריכותלדעתשהןעושותזאתבצורהשהןשולטותבההכיטובה .
הסיעודממליץלפצל והועדהנוטהלקבלהמלצהזו .האםזהמשנהאיזהחיסוןמורידים לכתה
ז' ואיזה משאירים בכתה ח'? לדעתי עדיף להוריד את   HPVלכיתה ז'  בגלל הצורך במתן
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3מנות,אךבמקרהזהקימותהסוגיותהמשפטיתשצינתי .
ד"ר א .אניס:
מ .חונוביץ':
פרופ' ש .רשפון:
מ .חונוביץ
פרופ' ש .רשפון:
פרופ' ר .בליצר:

בנוסף לסוגיה משפטית החיסון נגד   HPVדורש  הסבר מיוחד לתלמידות .האם  הוא ייקלט
יותרטובבכיתהז'אוח'? 
פרופ' דגן היטיב להגיד שמה שצריך לקבוע הוא ההתאמה לצרכי הסיעוד .כתבנו יתרונות
וחסרונותאךאנולאחדמשמעיות.זהלאתנאישלהסיעודלהפריד .
כמיששמעאתהניסוחשלךאנימביןשעדיףלהפריד. 
כן.אנימציעהלהפרידאותםאךזהלאתנאיאודרישהאלאחומררקעלדיון .
הנימוקיםשנתתמכווניםיותרלהפרדה .
זוהחלטהלוגיסטית.אניתומךבגישההעקרוניתלקבלאתעמדתהסיעוד.ישעודנושארלבנטי
והוא  העובדה שמדובר בהזדמנות להפריד בין בנים ובנות .הפרדת החיסונים תגביר גם את
ההזדמנותלדברעל HPVוהתנהגותמינית. 
נשמעליהגיוני .

ד"ר מ .הרטל:
ד"ר ח .שטיין מאודחשובלשמורעלכיסוי Tdap.גםאנינוטהלהמליץלהפריד .
זמיר:
פרופ' א .שליט:

אניממליץלהפריד .מציעלהוועץבמומחים שעוסקים בגילאיםאלובשאלההאםהורדתגיל
החיסון  HPVבשנהתיצורבעיה .

ד"ר ז .אמיתי:
פרופ' ש .רשפון:

מצטרפתלנאמרעדכה .
הועדהממליצהלפצלאתמתןהחיסונים ביןכתהז'לכתהח' .היאאינהיכולהלהמליץהיום
איזה חיסון עדיףשינתןבאיזוכתהכיחסרמידעבנושאיםהבאים:המשמעותהחוקית של
העברת   HPVמכתה ח' לכתה ז' והפשרות שיש הבדל  בהשגת כיסוי חיסון  HPVוקליטת
המסריםהקשורים במתןחיסוןזה בכיתותז'מולח'.הועדהממליצהשהשלמתהמידעהנ"ל
והחלטהבהתאםיתקבלובהנהלתשירותיבריאותהציבור. 

ב ב ר כ ה,

פרופ' שמואל רשפון
יו"ר הועדה המיעצת למחלות
זיהומיות ולחיסונים:
העתק:
חברי הועדה המיעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים:
בלהאלרן,עוזרתהאחותהמפקחתהארצית,שירותיבריאותהציבור,משרדהבריאות,ירושלים 
ד"ראמיליהאניס,מנהלתהאגףלאפידמיולוגיה,משרדהבריאות,ירושלים
ד"רעפרהאקסלרוד,סגניתמנהלתהמכוןלביקורתולתקניםשלחומרירפואה,משרדהבריאות,ירושלים.
פרופ'דודגרינברג,היחידהלמחלותזיהומיותבילדים,המרכזהרפואי"סורוקה",בארשבע .
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ד"רמייקלהרטל,ראשענףבריאותהצבא,ד"צ,02149צה"ל
פרופ'משהאפרת,מחלקתילדים,המרכזהרפואי"כרמל",רחובמיכל,7חיפה
פרופ'רןבליצר,מנהלהמחלקהלתכנוןמדיניותבריאות,אגףתכנון,שרותיבריאותכללית,רחובארלוזורוב,101תל
אביב
פרופ'מנפרדגרין,מנהלביתהספרלבריאותהציבור,אוניברסיטתחיפה
פרופ'רוןדגן,מנהלהיחידהלמחלותזיהומיותבילדים,המרכזהרפואי"סורוקה",בארשבע
פרופ'דנהוולף,מנהלתהמעבדהלווירולוגיה,המרכזהרפואי"הדסה",עיןכרם,ירושלים
ד"רעפרהחבקין,רופאתהמחוז,לשכתהבריאותמחוזהמרכז,רחובהרצל,91קריתהממשלה,רמלה
מירהחונוביץ',האחותהמפקחתהארצית,שירותיבריאותהציבור,משרדהבריאות,ירושלים
פרופ'דניאלכהן,מנהלביתהספרלבריאותהציבור,הפקולטהלרפואה,אוניברסיטתתלאביב 
פרופ'אלהמנדלסון,מנהלתהמעבדההמרכזיתלנגיפים,המרכזהרפואישיבא,תלהשומר 
ד"רפאולסלייטר,סגןראשהאגףלאפידמיולוגיה,משרדהבריאות,ירושלים 
ד"רורדמולינה-חזן,ראשמדוראפידמיולוגיה,מפקדתקציןרפואהראשי,צה"ל
ד"רליזהרובין,מנהלתהמחלקהלאם,לילדולמתבגר,משרדהבריאות,ירושלים 
פרופ'תמישוחט,מנהלתהמרכזהלאומילבקרתמחלות,המרכזהרפואי"שיבא",תלהשומר
ד"רמיכלשטיין,היחידהלמחלותזיהומיותבילדים,ביתהחוליםוולפסון,חולון 
ד"רחןשטיין–זמיר,רופאתמחוזירושלים 
פרופ'איתמרשליט,מומחהלמחלותזיהומיותבילדים 
המשקיפים בוועדה המייעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים:
ד"רניצהאברמסון,סגניתרופאתמחוזירושלים 
ד"רזיוהאמיתי,סגניתרופאתמחוזתלאביב 
פרופ'אליסומך,מנהלהיחידהלמחלותזיהומיותבילדים,ביתהחוליםוולפסון,חולון 
ד"רדניתסופר,סגניתמנהלתהמעבדההמרכזיתלנגיפים,המרכזהרפואי"שיבא",תלהשומר 
המוזמנים:
עו"דטליהאגמון,לשכתהיועצתהמשפטיתשלמשרדהבריאות 
עיריתלבנה,הממונהעלהבריאות,משרדהחינוך,ירושלים 
עו"דד"רמאיהפלד-רז,ביתהספרלבריאותהציבורוהמרכזלבריאות,משפטואתיקה,אוניברסיטתחיפה .
פרופ'יונהאמיתי,איגדורופאיהילדים .
הנהלת משרד הבריאות:
פרופ'רוניגמזו,מנכ"למשרדהבריאות .
ד"רבעזלב,המשנהלמנכ"למשרדהבריאות .
פרופ'ארנוןאפק,ראשמינהלהרפואה .
רופאי המחוזות והנפות 
פרופ'מתיברקוביץ,יו"ראיגודרופאיהילדים .
ד"רמנואלכץ,יו"רהחברההישראליתלפדיאטריהאמבולטורית(חיפ"א) 
פרופ'יהודהדנון,יו"רהמועצההלאומיתלפדיאטריה
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לשכת הבריאות המחוזית חיפה
רופא המחוז

rishpon@lbhaifa.health.gov.il

שירותי בריאות הציבור
www.health.gov.il
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