
 2023 ינוארהאגף לאפידמיולוגיה,  –משרד הבריאות 

COVID19 p1 

 Coronavirus (COVID-19) vaccines   תרכיבים נגד נגיף קורונה החדש

 
 נגד נגיף קורונה החדש מתוצרת פייזר םתרכיבי

 *שם
לחיצה על שם 

התרכיב 
תקשר 
לתדריך 
 הרלוונטי

COMIRNATY 
 (מונוולנטי)

 

COMIRNATY 
BIVALENT 
ORIGINAL 

AND 
OMICRON 
BA.4/BA.5 
 (ביוולנטי)

 

COMIRNATY 
for children 

 5-11 
 (מונוולנטי)

COMIRNATY 
ORIGINAL 

AND 
OMICRON 
BA.4/BA.5 

For children 5-
11 

 (ביוולנטי)

Pfizer-
BioNTech 
COVID-19 
Vaccine 

 6m - < 5y  

 Pfizer Pfizer Pfizer Pfizer Pfizer תוצרת

 תמונה
 
 
 

    
 

 גיל
 

  –חודשים  6 שנים 5-11 שנים 5-11 שנים ומעלה 12 שנים ומעלה 12
 שנים 4

 התוויה
 

 סדרה בסיסית
 מנות ראשונות 2

 סדרה בסיסית מנת דחף
 מנות ראשונות 2

 סדרה בסיסית מנת דחף
 מנות ראשונות 3

 חום ערמוני כתום כתום אפור סגול המכסהצבע 
 חום ערמוני כתום כתום אפור סגול צבע התווית

מס' מנות 
 10 10 10 6 5-6 בבקבוקון

 מ''ל 0.2 מ''ל 0.2 מ''ל 0.2 מ''ל 0.3 מ''ל 0.3 נפח כל מנה

מינון חומר 
 מק''ג 3 מק''ג 10 מק''ג 10 מק''ג 30 מק''ג 30 פעיל במנה

 NaClמ''ל 1.8 מיהול
0.9%  

 מ''ל  1.3 ללא
NaCl 0.9%  

 מ''ל  1.3
NaCl 0.9%  

 מ''ל  2.2
NaCl 0.9%  

. יש Pfizer/BioNTech Covid 19 Vaccineויתכנו חיסונים עם השם  Comirnatyיתכנו חיסונים עם השם  –*שם החיסון 
 להתייחס לצבע ולהרכב הבקבוק (מונוולנטי / ביוולנטי).

 

 העדכונים העיקריים:

הוספת הנחיות למתן תרכיב ביוולנטי (המכיל שני סוגים של מולקולות רנ"א המקודדות לחלבון  •
 שנים (כולל).  11 - 5) לילדים בגיל BA.4/BA.5(הספייק של הזן המקורי ושל זן האומיקרון 

יש לשים לב שבקבוקון התרכיב הביוולנטי לילדים דומה מאד לבקבוקון התרכיב המונוולנטי 
 לילדים, שניהם בצבע כתום. על כן יש לשים לב לרישום על גבי הבקבוקון.

 שנים ומעלה. 18הוספת הנחיות למתן תרכיב ביוולנטי מתוצרת מודרנה לגיל  •
חידוד ההנחיות לגבי מתן התרכיבים בסמיכות לתרכיב סביל נגד נגיף קורונה החדש מסוג  •

Evusheld : 
o  יש להמתין לפחות שבועיים מקבלת התרכיב הפעיל ועד לקבלת החיסון בתרכיב

 הסביל.
o ) לאחר קבלת חיסון סביל נגד נגיף קורונה החדשEVUSHELD אין צורך במרווח (

 הפעיל. מינימום לפני קבלת התרכיב
 י הפעוטות. בירכלא חל שינוי בהנחיות לת •
 .צירוף טבלה המרכזת את התרכיבים השונים וממנה ישנו קישור לכל אחד מן התדריכים •
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 מודרנהמתוצרת נגד נגיף קורונה החדש  םתרכיבי
 שם

לחיצה על שם התרכיב 
 תקשר לתדריך הרלוונטי

SPIKEVAX 
 (מונוולנטי)

 

SPIKEVAX 
BIVALENT 
ORIGINAL/ 

OMICRON BA.4-.5 
 (ביוולנטי)

 

SPIKEVAX 
0.1mg/mL 
 (מונוולנטי)

 

 Moderna Moderna Moderna תוצרת

 תמונה
 
 
 

   
 שנים  4 –חודשים  6 שנים ומעלה 18 שנים ומעלה 18 גיל

 התוויה
 

 סדרה בסיסית
 מנות ראשונות 2

 סדרה בסיסית מנת דחף
 מנות ראשונות 2

 כחול כהה כחול כהה אדום צבע המכסה

 סגול אפור כחול בהיר צבע התווית

 10 5 10 מס' מנות בבקבוקון

 מ''ל 0.25 מ''ל 0.5 מ''ל 0.5 נפח כל מנה

 מק''ג 25 מק''ג 50 מק''ג 100 מינון חומר פעיל במנה

 ללא ללא ללא מיהול
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 תרכיבים נוספים נגד נגיף קורונה החדש 
 שם

לחיצה על שם 
התרכיב תקשר 
 לתדריך הרלוונטי

VAXZERVIA  
 

NUVAXOVID  

 AstraZeneca Novavax תוצרת

 תמונה

  
 שנים ומעלה 12 שנים ומעלה 18 גיל

 התוויה
 

 בסיסיתסדרה 
 מנות ראשונות 2

 סדרה בסיסית
 ראשונות מנות 2של 

 

(בהתאם  10או  8 מס' מנות בבקבוקון
 10 לנפח הבקבוקון)

 מ''ל  0.5 מ''ל 0.5 נפח כל מנה

מינון חומר פעיל 
 מק''ג 5  במנה

 ללא ללא מיהול
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  Coronavirus (COVID-19) vaccines   תרכיבים נגד נגיף קורונה החדש
 

 הוראות כלליות המשותפות לכלל התרכיבים נגד נגיף קורונה החדש

 

 . מקום ההזרקה: 1

. אין יש לחטא את המקום לפני ההזרקה ולהמתין לייבוש העור. שני התרכיבים ניתנים לתוך שריר הדלטואיד

 לתת את התרכיבים לתוך הווריד, לתוך העור או מתחת לעור. 

חיצוני של -הערה: אם לא ניתן להזריק את התרכיבים לתוך שריר הדלטואיד, ניתן להזריק לתוך השריר הצידי

 .כאן, ראו 2014הירך, על פי תדריך להזרקת חיסונים, 

 

 . הפרעות דימום:2

ניתן לחסן מטופלים הסובלים מהפרעות קרישה, בהתאם לשיקול הדעת של הרופא המטפל, המכיר את הסיכון 

להפחתת לדמם אצל המטופל. במקרה זה, ניתן לתת הזרקות בנפח קטן לתוך השריר. אם המטופל מקבל טיפול 

 הדימום, כגון טיפול להמופיליה, ניתן להזריק תוך זמן קצר אחרי הטיפול. 

או  23gמטופלים המאוזנים תחת טיפול נוגד קרישה יכולים לקבל חיסון דרך השריר. יש להשתמש במחט דקה (

25g דקות לאתר הזריקה מבלי לעסות. יש ליידע את המטופל ו/או  2), וללחוץ בחוזקה על אזור ההזרקה למשך

 המטפלים שלו על הסיכון להיווצרות המטומה מקומית מההזרקה.

 

 . סוג התרכיב הניתן:3

ות המנה הבסיסית תנתן מאחד התרכיבים המונוולנטים, בהתאם לגיל המתחסן ושאר ההתוויות והתווי 3.1

 הנגד. 

 מנת דחף תנתן מאחד התרכיבים הביוולנטים.  3.2

או במקרים חריגים,  mRNA מסוגעל אף שקיימת עדיפות לתרכיב ביוולנטי, במידה ויש התווית נגד לחיסון 

 שנים ומעלה במנת דחף בתרכיב מתוצרת נובהווקס.  12מכל סיבה שהיא, ניתן לחסן בני 

שלושה חודשים לפחות לאחר מנת החיסון האחרונה. מנת חיסון שניתנה חודשיים לפחות  מנת דחף תנתן 3.3

 אחרי מנת החיסון האחרונה תיחשב בדיעבד. אין לחסן במרווח זה לכתחילה. 

 

 . חיסון מחלימים: 4

ניתן לחסן  חודשים לאחר ההחלמה. 3-מומלץ לחסן מחלימים במנה מאחד התרכיבים הביוולנטיים החל מ 4.1

 חלימים גם במרווח קצר יותר מההחלמה, ובלבד שחלפו שלושה חודשים לפחות ממנת החיסון האחרונה.מ

מנת חיסון שניתנה חודשיים לפחות אחרי מנת החיסון האחרונה תיחשב בדיעבד. אין לחסן במרווח זה 

 לכתחילה. 

 לחסן בזמן מחלת קורונה פעילה.  אין

  

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/TadrichHisunim_21072014.pdf
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או במקרים חריגים,  mRNA מסוגעל אף שקיימת עדיפות לתרכיב ביוולנטי, במידה ויש התווית נגד לחיסון  4.2

 שנים ומעלה בתרכיב מתוצרת נובהווקס.  12מכל סיבה שהיא, ניתן לחסן מחלימים בני 

 
 . חיסון אנשים השוהים בבידוד: 5

 ים תמשך לאחר יציאה מהבידוד.אין לצאת מבידוד כדי לקבל מנה של חיסון. סידרת החיסונ

ניתן לחסן דיירים במוסדות 'מגן אבות ואימהות' או מוסדות רווחה (מוסדות לטיפול ממושך) השוהים  הערה:

 בבידוד, אם אין הוריית נגד לכך.

 

 . מתן התרכיב יחד עם תרכיבים אחרים: 6

לרבות חיסון נגד שפעת, או בכל רווח  זמנית עם תרכיבים אחרים,-ניתן לתת תרכיבים נגד נגיף הקורונה בו 6.1

להלן. כאשר  5.2זמן לפניהם או אחריהם. היוצא מן הכלל הינו חיסון כנגד אבעבועות הקוף, כמפורט בסעיף 

תדריך להזרקת זמנית, יש לתת את התרכיבים באתרי הזרקה שונים על פי ה-נותנים יותר מתרכיב אחד בו

 . 2014חיסונים, 

שבועות בין  4). מומלץ לשקול מרווח של MVA-BNאין לתת את התרכיב יחד עם חיסון לאבעבועות הקוף ( 6.2
התרכיבים, במיוחד במתבגרים ובגברים צעירים. במקרה של חשיפה לאבעבועות הקוף, אין צורך להשהות את 

 לאחר חיסון נגד נגיף קורונה.   MVA-BNן חיסון מת

, Intravenous immunoglobulin (IGIV) ,Anti-Rho(D)לאנשים המקבלים טיפול של נוגדנים כגון  6.3

Tetanus immunoglobulin (TIG)  או :Human rabies immunoglobulin (HRIG)  אין צורך במרווח מינימום

  רונה החדש או אחרי קבלתם.לפני מתן התרכיבים נגד נגיף קו

יש להמתין לפחות שבועיים מקבלת התרכיב ועד לקבלת חיסון סביל נגד נגיף קורונה החדש  6.4

)EVUSHELD) לאחר קבלת חיסון סביל נגד נגיף קורונה החדש .(EVUSHELD אין צורך במרווח מינימום (

 לפני קבלת התרכיב הפעיל. 

) בו זמנית עם interferon gamma releaseביונית (בשיטת המנטו או ניתן לבצע תבחין לאבחון שחפת ח 6.5

 מתן התרכיבים נגד נגיף הקורונה, או בכל פרק זמן לפני קבלת החיסון או אחריו.

או אחריו אינו צפוי להשפיע על  mRNAויראלי בכל רווח זמן לפני מתן התרכיב על בסיס -מתן טיפול אנטי 6.6

 ת.פיתוח תגובה אימונית הגנתי

 

  . הריון והנקה:7

אמנם טרם בוצעו ניסויים קליניים נרחבים על חיסונים נגד נגיף הקורונה בקרב נשים הרות או מניקות, אך לא 

בעת הריון או הנקה. מניתוח נתונים משלושה מאגרי  ידוע על סיכון במתן תרכיב מומת, רקומביננטי, או טוקסואיד

מידע על בטיחות חיסונים בארה"ב ומהניסיון שהצטבר עד כה בישראל לא עלה מידע המעלה חשש הנוגע 

לבטיחות התרכיבים בנשים הרות או באלה המתכננות הריון. מכיוון שתרכיבים מומתים אינם מתרבים, הם לא 

 ביילוד.  גורמים לזיהום באם, בעובר או
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 אשה הרה 7.1

  mRNA  בשלב זה יש לתעדף חיסוני ניתן לחסן אשה הרה בתרכיב נגד נגיף קורונה החדש בכל שלבי ההריון.

 בנשים הרות. 

מותר לתת תרכיבים נגד נגיף קורונה החדש בו זמנית עם תרכיבים המומלצים לנשים הרות כגון תרכיב נגד 

 בכל פרק זמן לפני תרכיבים אלה או אחריהם.שעלת או נגד שפעת או 

 אשה המתכננת הריון 7.2

אין עדויות לכך שמתן התרכיב לאשה לפני הכניסה להריון יכול להשפיע על העובר או על הפוריות. לכן אין צורך 

י בפרק זמן של המתנה עד הכניסה להריון אחרי קבלת התרכיב. לנשים אשר מתכננות הריון או שנמצאות בטיפול

פוריות, מומלץ להתחסן ע"פ ההנחיות בתדריך זה. אין להמליץ על הפסקת הריון לאשה שחוסנה במהלך ההריון 

 או לפניו.

מומלץ שתשלים את המנה השניה והשלישית של  –אישה אשר קיבלה מנה ראשונה של החיסון והרתה  7.3

 החיסון לפי לוח הזמנים המקובל. 

 ן נשים מניקות.אין כל מניעה לחס -אשה מניקה 7.4

 

  דיכוי חיסוני:. 8

מטופלים הסובלים מדיכוי חיסוני מכל סיבה שהיא, לרבות לאחר טיפול אונקולוגי או המטולוגי; כתוצאה  8.1

-6או   methotrexate(כגון  azathioprine ,antimetabolitesמתרופות כגון טיפול בסטרואידים או 

mercaptopurine) או טיפול ביולוגי (biologic response modifiers – BRM ;( לאחר השתלת אברים, מוח

 עצם או תאי גזע, מצויים בסיכון גבוה יותר לסיבוכים ותמותה מנגיף קורונה החדש, ולכן מומלץ לחסנם.

מומלץ לחסן מטופלים עם ליקוי ראשוני במערכת החיסון, כולל אלה עם הפרעות במערכת המשלים  8.2

)complementות בפגוציטים, הפרעות בייצור או תגובת ציטוקינים או בהפעלת תאי חיסון, חוסר בכמות ), הפרע

 או בתפקוד נוגדנים או הפרעות משולבות במערכת החיסון.

 וחולי איידס). HIVמומלץ לחסן אנשים החיים עם נגיף האיידס (נשאי  8.3

 ) functional or anatomic aspleniaמומלץ לחסן אנשים עם ליקוי אנטומי או תפקודי בטחול ( 8.4

מועד מתן התרכיב ייקבע על ידי הרופא המטפל בהתאם לטיפול הצפוי. מומלץ לתזמן את מתן החיסון  8.5

 4לתקופה בה צפוי דיכוי חיסוני מינימלי (למשל שבועיים לפחות לפני השתלה מתוכננת). מומלץ לחכות לפחות 

 ם. שבועות אחרי השתלת אבר סולידי למתן חיסוני

שבועות  12מושתלי מח עצם או תאי גזע אשר חוסנו טרם ההשתלה, מומלץ לחסנם בסדרת חיסון חדשה  8.6

 אחרי ההשתלה, לאחר ייעוץ עם הרופא המטפל.
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 CD20 ,antithymocyteוטיפול דומה המכיל נוגדנים נגד  checkpoint inhibitors ,rituximab-מטופלים ב 8.7

globulin )ATG.יש להתייעץ עם הרופא המטפל לגבי העיתוי המיטבי לקבלת החיסון :( 

 בטיחות התרכיב 8.8

מכיוון שתרכיבים נגד קורונה אינם מכילים נגיף חי מוחלש, לא צפויות בעיות בטיחות בקרב מדוכאי חיסון 

 בהשוואה ליתר האוכלוסייה.

 יעילות התרכיב  8.9

יעילות התרכיב יכולה להיות נמוכה יותר בקרב מדוכאי חיסון בהשוואה למטופלים ללא הפרעה במערכת החיסון. 

 בכל מקרה, מתן החיסון עשוי להקנות הגנה חלקית. 

 מומלץ לחסן גם בני ביתם של מדוכאי החיסון כדי לספק "הגנה היקפית" מרבית. 8.10

 

 ות . שימוש בתרכיב  אחרי חשיפה ובהתפרצוי9

אין המלצות על שימוש בתרכיב כטיפול מונע אחרי חשיפה ולבלימת העברה בעת התפרצות. משרד הבריאות 

 יפרסם מידע על כך ככל שיהיה זמין.

 
 . מעקב, דיווח ורישום10

 .6-7על פי פרק 'כללי', עמודים  -רישום 

יש להדריך מטופלים לעקוב אחר תופעות בסמיכות לקבלת החיסון ולפנות לגורם מקצועי להערכה  -דיווח ורישום 
 במידת הצורך. 

על הגורם המקצועי להיות ער לאפשרות של תופעות בסמיכות לקבלת החיסון נגד נגיף קורונה החדש ולדווח 

ת החיסון נגד קורונה יתבצע על ידי הצוות המחסן הדיווח על אירועים בסמיכות לקבל .עליהן למשרד הבריאות

חטיבת ו/או הצוות הרפואי המטפל, ויכלול את המידע המפורט בטופס הדיווח הייעודי של האגף לאפידמיולוגיה ב

הדיווח הינו פרטני ללא פרטים מזהים, אך על המדווח לשמור את הפרטים המזהים  .כאןבריאות הציבור, ראו 

דמיולוגיה באמצעות מייל ברשומות לצורך השלמת מידע רפואי במידת הצורך. את הטופס יש להעביר לאגף לאפי

 .AEFI.Israel@moh.gov.il :בכתובת או כאן בקישוריות

מוסדות רפואיים המחוברים למערכת "נחליאלי" של משרד הבריאות, ניתן לדווח ישירות במערכת. על אירועים 

חמורים אשר גרמו למתן טיפול דחוף במסגרת הקהילה, לפינוי למיון, לאשפוז או לפטירה יש לדווח מידית 

, דוא"ל 050-6242380ס' נייד עו"ד פיראס חאיק, מ -בכתובים וגם טלפונית לאחראי מערך אירועים מיוחדים 

 כאןמייל בקישורית באמצעות ל לאגף לאפידמיולוגיה וכן ,firas.hayek@moh.gov.ilאו בכתובת  כאן בקישורית

  .EFI.Israel@moh.gov.ilA או לכתובת:

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/epidemiology/td/docs/237_AdverseEvents.pdf
mailto:AEFI.Israel@moh.gov.il
mailto:AEFI.Israel@moh.gov.il
mailto:firas.hayek@moh.gov.il
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 Coronavirus (COVID-19) vaccines    תרכיבים נגד נגיף קורונה החדש
 For Children aged 6 months - 4 years (included)  )שנים (כולל 4 –חודשים  6לילדים בני 

 

היצרנים, הנחיות ביניים ממדינות כגון בריטניה, ארצות ההנחיות שבפרק גובשו על סמך המידע שפורסם ע"י 

הברית וקנדה, ממחקרים שפורסמו בכתבי עת מקצועיים ומהניסיון בשימוש בחיסונים נגד נגיף קורונה החדש 

 בישראל. ההנחיות תתעדכנה ככל שיתקבל מידע נוסף.

 פרקים: 4-תדריך זה מחולק ל

 מבוא לשני התרכיבים -פרק א  .1

 6m < 5y Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccineות עבור חיסון הנחי -פרק ב  .2

 של חברת מודרנה  Spikevax 0.1mg/mlהנחיות עבור חיסון  –פרק ג  .3

 הנחיות משותפות לשני התדריכים -פרק ד .4

 

 מבוא לשני התרכיבים –פרק א 

 הקדמה .1

שנים (כולל) המשתייכים  4חודשים ועד  6לחסן כנגד נגיף קורונה החדש ילדים בני  ממליץמשרד הבריאות 

לחסן ילדים שאינם נכללים  מאפשרלקבוצת סיכון לתחלואה קשה ואף תמותה מנגיף זה. משרד הבריאות 

 בקבוצות סיכון, על פי שיקול דעת ההורים.

 

-6m < 5y Pfizerוקחים (תכשירים): תרכיב לתקנות הר 9א  29שני תרכיבים יינתנו בישראל על פי תקנה 

BioNTech COVID-19 Vaccine  שנים (כולל),  4חודשים עד  6מק"ג לגילאי  3של חברת פייזר במינון של

 שנים (כולל). 4חודשים עד  6מק"ג לגילאי  25של חברת מודרנה במינון של   Spikevax 0.1mg/mlותרכיב 

 

יעודיים לקבוצת הגיל המתאימה לפי היצרן. יש להקפיד על בחירת בקבוקון שני התרכיבים מסופקים בבקבוקונים י

 מתאים לגיל המתחסן.

 

. אופן הפעולה של nucleoside-modified messenger RNA vaccine (mRNA)שני התרכיבים הם מסוג 

 רט בעבר בהקשר לחיסוני מבוגרים.החיסון כפי שפו

 

 יעילות התרכיבים .2

קבלת כל המנות בסדרת החיסון הבסיסית מובילה ליצירת נוגדנים מנטרלים בכייל גבוה, ולתגובה של לימפוציטים 

ובכך מעלה את המוגנות מפני תחלואה קשה בנגיף קורונה החדש. יעילות התרכיבים יכולה להשתנות  Tמסוג 

 בהתאם למשך הזמן שחלף מהחיסון ובהתאם לזן הנגיפי הרווח. 
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 השלמת תרכיבים וחליפיות .3

 

 שנים יחוסנו בתכשיר המיועד לקבוצת גיל זו בלבד. 4חודשים עד  6בני 

ככלל, יש לעשות מאמץ לברר איזה תרכיב ניתן במנה הראשונה ולהשלים את הסדרה עם אותו התרכיב. אם אין 

ה, או שתרכיב זה אינו זמין, יש להשלים סדרת בסיס של שלוש אפשרות לברר מהו התרכיב שניתן במנה הראשונ

 ימים לפחות לאחר המנה השנייה.  56מנות כאשר המנה שלישית ניתנת 

 להלן טבלה המרכזת את המאפיינים ואת ההבדלים בין התרכיבים:  .4

 
ביונטק עם מכסה בקבוקון חום ערמוני ותווית עם שוליים באותו -של פייזר COVID-19*על בקבוקונים של חיסון 

 5"גיל שנתיים עד <  :בנוסחים שונים הצבע וכן על תוויות הקרטון של הבקבוקונים הנ''ל, יכולים להופיע כיתובים
חודשים  6שנים". בכל מקרה, בקבוקונים אלה יכולים לשמש לחיסון ילדים בני  5חודשים עד <  6שנים" או "גיל 

 שנים (כולל). 4עד גיל 

  

 

 שם התרכיב                   

 נושא       

 ,BNT162B2 תוצרתPfizer     

 לפעוטות

-BioNTech COVIDשם על האריזה: 

19 Vaccine 6m < 5y 

mRNA-1273  תוצרתModerna 

 לפעוטות

 Spikevaxשם על האריזה: 

0.1mg/ml 

 (כולל) שנים 4חודשים עד  6 (כולל)* שנים 4חודשים עד  6 התווית גיל

), maroonמכסה בצבע חום ערמוני ( צורה חיצונית

 ותווית עם שוליים בצבע חום ערמוני

מכסה בצבע כחול כהה ותווית עם 

 שוליים בצבע סגול

 מ''ל 2.5 מ''ל 0.4 נפח התרכיב לפני מיהול



 2023 ינוארהאגף לאפידמיולוגיה,  –משרד הבריאות 

COVID19 / monovalent 6m < 5y / p3  

                    

 שם התרכיב                             

 נושא       

 ,BNT162B2 תוצרתPfizer     

 לפעוטות

 BioNTechשם על האריזה: 

COVID-19 Vaccine 6m < 5y 

mRNA-1273  תוצרתModerna 

 לפעוטות

 Spikevaxשם על האריזה: 

0.1mg/ml 

ללא חומר  NaCl 0.9%מ"ל של  2.2 תמיסת המיהול

 משמר

  אין למהול את התרכיב

 מ"ל 0.25 (לאחר מיהול)מ"ל  0.2 נפח מנות הבסיס

 מק"ג 25 מק"ג  3 מינון מנת בסיס

מספר מנות בסדרת החיסון 

 הבסיסית

 מנות 2 מנות 3

 מנות 3-מדוכאי חיסון יחוסנו ב

 10 10 מספר מנות בבקבוקון

 לא רלוונטי שעות 12 תוקף אחרי המיהול 

תוקף אחרי הדקירה הראשונה של 

 מנתי-הבקבוקון הרב

 שעות  12 לא רלוונטי

מספר ימים בין מנת החיסון 

 הראשונה לשניה

21  28 

מספר ימים בין מנת החיסון 

 השניה לשלישית

 לא רלוונטי 56

 למעט במדוכאי חיסון
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 לפעוטות, שם על האריזה: Pfizerתוצרת  BNT162B 2 -פרק ב 

19 Vaccine 6m < 5y-BioNTech COVID  

 שם התרכיב ומרכיביו .1

 Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine 6m < 5yשם התרכיב: 

 .SARS-CoV-2) של נגיף הקורונה החדש spike )Sהמקודד לחלבון הדורבן,  mRNAמק"ג של  3החומר הפעיל: 

החומר לפני יש למהול את מנתי עם מכסה בצבע חום ערמוני ותווית עם שוליים באותו הצבע. -הבקבוקון הינו רב

 lipidבתוך  BNT162b2 RNA מק"ג  3מנות של  10מ''ל (לפני מיהול) מכיל  0.4. בקבוקון אחד של השימוש

nanoparticles.התרכיב אינו מכיל חומר משמר . 

 מרכיבים:

[(4-HYDROXYBUTYL) AZANEDIYL  ] BIS (HEXANE-6, 1-DIYL)BIS(2-
HEXYLDECONATE) 
2-[(POLYETHYLENE GLYCOL)-2000]-N,N-DITETRADECYLACETAMIDE 
1,2-DISTEAROYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOCHOLINE 
CHOLESTEROL 
SUCROSE 
TROMETHAMINE 
TROMETHAMINE HYDROCHLORIDE 
WATER FOR INJECTIONS 

 

 אחסון התרכיב .2

מעלות צלזיוס מתחת  60-90מעלות צלזיוס מתחת לאפס (בטווח טמפרטורות של בין  70-התרכיב דורש אחסון ב

לאחסן בהקפאה  איןחודשים מתאריך הייצור המופיע על הבקבוקון.  12לאפס). אורך חיי המדף במצב קפוא הינו 

 מעלות צלזיוס מתחת לאפס. 15-25רגילה בטמפרטורה שבין 

שבועות, במהלכם ניתן לאחסנו בקירור  10התרכיב מגיע מופשר, כאשר מודבקת עליו מדבקה המציינת תוקף של 

 להקפיא חיסונים מופשרים. איןמעלות צלזיוס מעל האפס.  8-2בטמפרטורה של 

 מעלות צלזיוס מעל האפס. 2-25שעות בטמפרטורת החדר של  12ניתן לאחסנו ללא מיהול עד 

 מעלות צלזיוס מעל האפס).  25שעות בטמפרטורת החדר (עד  12רכיב יציב למשך לאחר מיהול, הת

 פרזנטציה .3

. נפח הבקבוקון לפני הבקבוקון הינו רב מנתי עם מכסה בצבע חום ערמוני. כמות הבקבוקונים באריזה משתנה

 מ''ל, הוא מגיע מופשר, ללא חומר משמר. התרכיב מסופק ללא מדלל.  0.4מיהול הינו 

  .שבועות מרגע ההפשרה, המופיע על המדבקה שעל האריזה 10מגיע מופשר עם תאריך תפוגה של  וןהבקבוק

 מנות לבקבוקון גם אם קיים לכך נפח בכמות מספקת. 10-לחסן מעבר ל אין הערה:
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COVID19 / monovalent 6m < 5y / p5 

הכנת התרכיב להזרקה: 3.1  

פעמים (אין לנער אותו). יש לחטא את פקק הבקבוקון ולמהול  10טרם השימוש, יש להפוך את הבקבוקון בעדינות 

להשתמש  איןתמיסה להזרקה ללא חומר משמר.  NaCl %0.9מ"ל של  2.2את התרכיב בבקבוקון המקורי עם 

פעמים נוספות,  10ה בעדינות במי מלח בריכוז אחר. לאחר המיהול, יש להפוך את הבקבוקון עם התמיסה המהול

צלול וללא חלקיקים. אם נראים חלקיקים  OFF-WHITEאך אין לנער אותה. התרכיב המהול נראה בצבע לבן או 

 12או שינוי בצבע הנוזל, אין להשתמש בנוזל שבבקבוקון. אחרי מיהול התרכיב, יש להשתמש בתמיסה תוך 

 שעות. 

 

 מינון ועיתוי .4

מ"ל של תרכיב מהול. יש לתת את התרכיב בשלוש  0.2-מק"ג ב 3צת גיל זו הינו הינו . מינון התרכיב לקבו4.1

שבועות) בין  8( ימים 56-בין המנה הראשונה לשנייה, ו ימים 21מנות של סדרה ראשונית. מרווח המנות הינו 

 ).  21,77, 0המנה השנייה לשלישית (החיסון ניתן בימים 

 ., אך אין לחסן מראש במרווח זהקודם למועד תחשב כתקפהימים  4. בדיעבד, מנה שניתנה 4.2

. אם חלף פרק זמן ארוך מהמומלץ בין המנות, ניתן לחסן במנה הבאה, ואין צורך להתחיל את סדרת החיסון 4.3

במבוא  3מההתחלה. אם התרכיב הניתן במנה הראשונה אינו זמין או אינו ידוע, יש לפעול על פי המפורט בסעיף 

 (השלמת תרכיבים וחליפיות).לתדריך זה 

שנים במהלך קבלת הסדרה יחוסנו בהתאם לגילם בעת מתן המנה. מנה ראשונה  5. ילדים שימלאו להם 4.4

ערמוני) ולאחר מכן ישלימו שתי מנות -(מכסה חום Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine 6m < 5yבחיסון 

 מנות נוספות בהתאם לגיל הילד בעת קבלת המנה:

 Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine 6m < 5yשנים יקבל מנה מתרכיב  5מי שטרם מלאו לו  ●

 ערמוני).-(מכסה חום

המאושר לשימוש בילדים בני  Pfizer-BioNTech COVID-19שנים יקבל מנה מתרכיב  5מי שמלאו לו  ●

 שנים (מכסה כתום). 11עד  5

 

 מקום ההזרקה  .5

. יש לחטא את המקום לפני ההזרקה ולהמתין לייבוש העור. התרכיב ניתן לתוך השריר. אין לתת את התרכיב 5.1

 לתוך הווריד, לתוך העור או מתחת לעור. 

צדדי של הירך. החל מגיל -חודשים עד שנתיים (כולל), מקום ההזרקה המומלץ הוא האיזור הקדמי 6. בגיל 5.2

 ריק לשריר הדלטואיד, אם הדבר מתאפשר מבחינת מסת השריר. שנה, אם יש צורך, ניתן להז

 שנים (כולל), מקום ההזרקה המומלץ הוא שריר הדלטואיד.  4שנים עד  3. בגיל 5.3

 צדדי של הירך. -אם לא ניתן להזריק את התרכיב לתוך שריר הדלטואיד, ניתן להזריק לתוך השריר הקדמי הערה:
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 הפרעות דימום  .6

ניתן לחסן מטופלים הסובלים מהפרעות דימום, בהתאם לשיקול הדעת של הרופא המטפל, המכיר את הסיכון 

לדמם אצל המטופל. במקרה זה, ניתן לתת הזרקות בנפח קטן לתוך השריר. אם המטופל מקבל טיפול להפחתת 

 אחרי הטיפול. הדימום, כגון טיפול להמופיליה, ניתן להזריק תוך זמן קצר 

או  23gמטופלים המאוזנים תחת טיפול נוגד קרישה יכולים לקבל חיסון דרך השריר. יש להשתמש במחט דקה (

25g דקות לאתר הזריקה מבלי לעסות. יש ליידע את ההורים על  2), וללחוץ בחוזקה על אזור ההזרקה למשך

 הסיכון להיווצרות המטומה מקומית מההזרקה.

 

 פסולת רפואית  .7

בקבוקוני החיסון יושמדו בפח ירוק (המיועד לציטוטוקסיקה) ויועברו לשריפה. המזרקים והמחטים ששימשו 

 לחיסון יושלכו ל"פח אדום", המשמש לפסולת חדה.

 

 התוויות  .8

 שנים (כולל).  4חודשים עד  6התווית גיל: התרכיב מאושר לשימוש לילדים בגיל  8.1

 .1בקבוצת סיכון לתחלואה ותמותה מנגיף הקורונה כמפורט בנספח מס' החיסון מומלץ לילדים הנמצאים  8.2

שנים זוהתה בקרב ילדים ללא מחלות רקע.  4חודשים ועד  6יש להדגיש כי רב התחלואה הקשה בילדים בני  8.3

 על כן יש לאפשר לכל הורה המעוניין בכך לחסן את ילדיו.

 חיסון ילדים השוהים בבידוד 8.4

 כדי לקבל מנה של חיסון. סידרת החיסונים תמשך לאחר יציאה מהבידוד.אין לצאת מבידוד 

 
 תופעות שדווחו בסמיכות לקבלת החיסון .9

), ירידה בתאבון 68.4%חודשים כוללות: עצבנות ( 6-23תופעות שדווחו בסמכיות לקבלת חיסון בילדים בגיל 

), נפיחות 14.4%), חום (17.8%ה () אודם באיזור ההזרק26.4%), רגישות מקומית באיזור ההזרקה (38.6%(

 ). 0.2%) לימפאדנופתיה (7.3%באיזור ההזרקה (

), אודם 44.8%), עייפות (47%שנים: כאב באיזור ההזרקה ( 2-4תופעות שדווחו לאחר ההזרקה לילדים בגיל 

ת ), צמרמורו8.4%), נפיחות באיזור ההזרקה (8.7%), כאב ראש (10.5%), חום (18.9%באיזור ההזרקה (

 ).1%), לימפאדנופתיה (2.4%), כאבי מפרקים (5%), כאבי שרירים (5.7%(

לא היה הבדל מהותי בפרופיל התופעות בסמיכות לקבלת חיסון בין ילדים שהחלימו בעבר מקורונה לבין כאלה 

 שלא.
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 ) שם על האריזה:Moderna, תוצרת COVID )1273-mRNA-19תרכיב נגד  -פרק ג 
Spikevax 0.1mg/ml 

 

 שם התרכיב ומרכיביו .1

  mg/mL )SPIKEVAX COVID-19 Vaccine, (mRNA 0.1שם התרכיב: 

) של נגיף הקורונה החדש spike )Sהמקודד לחלבון הדורבן,   mRNAמק"ג של  25החומר הפעיל:

SARS-CoV-2. 

אין למהול את החומר לפני הבקבוקון הינו רב מנתי עם מכסה בצבע כחול כהה ותווית עם שוליים בצבע סגול.  

 מ"ל. התרכיב אינו מכיל חומר משמר. 0.25מנות של  10מ"ל מכיל  2.5. בקבוקון אחד של השימוש

 מרכיבים:

1,2-DISTEAROYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOCHOLINE (DSPC) 
ACETIC ACID 
CHOLESTEROL 
HEPTADECAN-9-YL8-{(2-HYDROXYETHYL)[6-OXO-6-
(UNDECYLOXY)HEXYL]AMINO}OCTANOATE) (SM-102)  
1,2-DIMYRISTOYL-RAC-GLYCEROL, 
METHOXYPOLYETHYLENEGLYCOL (PEG2000 DMG) 
SODIUM ACETATE TRIHDRATE 
SUCROSE 
TROMETHAMINE 
TROMETHAMINE HYDROCHLORIDE 
WATER FOR INJECTION 

 
 אחסון התרכיב .2

מעלות צלזיוס מתחת לאפס. אורך חיי המדף של התרכיב במצב  15-50התרכיב דורש אחסון בטמפרטורה של 

 חודשים.  9קפוא הינו 

הערה: יש לשים לב להארכת תוקף של אצוות ספציפיות של חיסוני מודרנה, בעדכוני אגף הרוקחות והמכון 
 לביקורת ותקנים של חומרי רפואה.   

ימים, במהלכם ניתן לאחסנו בקירור  30התרכיב מגיע מופשר, כאשר מודבקת עליו מדבקה המציינת תוקף של 

מעלות צלזיוס מעל האפס, במקום מוגן מאור. כמו כן, ניתן לאחסן את התרכיב בטמפרטורת  2-8בטמפרטורה של 

שעות. עם פתיחת הבקבוקון ושאיבת ההזרקה הראשונה,  24מעלות צלזיוס מעל האפס, למשך  25החדר, עד 

 מעלות צלזיוס מעל האפס. 2-25שעות בטמפרטורה  12-תוקף התרכיב ל

 .להקפיא חיסונים מופשרים אין

 פרזנטציה  .3

 מ''ל. הוא מגיע מופשר, ללא חומר משמר.  2.5מנות חיסון. נפח הבקבוקון הינו  10כל בקבוקון מכיל 

 מנות לבקבוקון גם אם קיים לכך נפח בכמות מספקת. 10אין לחסן מעבר ל 
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 הכנת התרכיב להזרקה 3.1

 אין למהול את התרכיב. 

והוא יכול להכיל חלקיקים לבנים או שקופים, הקשורים למוצר עצמו. אם יש  OFF-WHITEצבע התרכיב לבן או 

שינוי בצבע הנוזל או חלקיקים אחרים, אין להשתמש בבקבוקון. יש לערבל את הבקבוקון בעדינות לפני השימוש 

 ולאחר כל שאיבת מנה. אין לנער אותו.

אחרי פתיחת הבקבוקון יש לחטא את הפקק ולשאוב את הנוזל להזרקה. לאחר השאיבה הראשונה, יש להשתמש 

 שעות.  12בתרכיב תוך 

 מינון ועיתוי .4

מ"ל של תרכיב. יש לתת את התרכיב בשתי מנות, במרווח של  0.25-מק"ג ב 25. המינון של תרכיב זה הינו 4.1

 ימים ביניהן.  28

ם אחרי המנה הראשונה נחשבת תקפה, אך אין לחסן מראש ימי 24נייה שניתנה לפחות . בדיעבד, מנה ש4.2

 במרווח זה.

. אם חלף פרק זמן ארוך מהמומלץ בין שתי המנות, ניתן לחסן במנה השנייה, ואין צורך להתחיל את סדרת 4.3

ל על פי המפורט בסעיף החיסון מההתחלה. אם התרכיב הניתן במנה הראשונה אינו זמין או אינו ידוע, יש לפעו

 , במבוא לתדריך זה (השלמת תרכיבים וחליפיות).3

שנים ואילך. לכן, יש להתחיל סדרת חיסון  5בשלב זה אין אישור בישראל לחסן ילדים בתרכיב מודרנה מגיל  4.4

 שנים ועשרה חודשים וחצי. 4בתרכיב מודרנה לכל המאוחר כאשר הילד בן/בת 

שנים במהלך קבלת הסדרה, יש לחסן בתרכיב מתוצרת פייזר. בהתאם להנחיות  5. ילדים שימלאו להם 4.5

 בתדריך זה.  4.4בבפרק ב', סעיף 

שנים טרם קבלת המנה השניה, ישלימו  5ילדים שקיבלו מנה ראשונה של חיסון מתוצרת מודרנה ומלאו להם  4.6

 שנים (מכסה כתום). 11עד  5המאושר לשימוש בילדים בני  Pfizer-BioNTech COVID-19מנות מתרכיב  2

. בילדים הסובלים מדיכוי חיסוני יש להשלים את הסדרה הראשונית ע''י מתן מנה שלישית של התרכיב. מנה 4.7

 זו תינתן חודש לאחר המנה השניה, במינון זהה למנות הראשונות. 

 מקום ההזרקה  .5

המתין לייבוש העור. התרכיב ניתן לתוך השריר. אין לתת את התרכיב . יש לחטא את המקום לפני ההזרקה ול5.1

 לתוך הווריד, לתוך העור או מתחת לעור. 

צדדי של הירך. החל מגיל -חודשים עד שנתיים (כולל) מקום ההזרקה המומלץ הוא האיזור הקדמי 6. בגיל 5.2

 חינת מסת השריר. שנה, אם יש צורך, ניתן להזריק לשריר הדלטואיד, אם הדבר מתאפשר מב

 שנים (כולל) מקום ההזרקה המומלץ הוא שריר הדלטואיד.  4שנים עד  3. בגיל 5.3

 צדדי של הירך. -: אם לא ניתן להזריק את התרכיב לתוך שריר הדלטואיד, ניתן להזריק לתוך השריר הקדמיהערה



 2023 ינוארהאגף לאפידמיולוגיה,  –משרד הבריאות 

COVID19 / monovalent 6m < 5y / p9 

 הפרעות דימום  .6

ניתן לחסן מטופלים הסובלים מהפרעות דימום, בהתאם לשיקול הדעת של הרופא המטפל, המכיר את הסיכון 

לדמם אצל המטופל. במקרה זה, ניתן לתת הזרקות בנפח קטן לתוך השריר. אם המטופל מקבל טיפול להפחתת 

 הדימום, כגון טיפול להמופיליה, ניתן להזריק תוך זמן קצר אחרי הטיפול. 

או  23gים המאוזנים תחת טיפול נוגד קרישה יכולים לקבל חיסון דרך השריר. יש להשתמש במחט דקה (מטופל

25g דקות לאתר הזריקה מבלי לעסות. יש ליידע את ההורים על  2), וללחוץ בחוזקה על אזור ההזרקה למשך

 הסיכון להיווצרות המטומה מקומית מההזרקה.

 פסולת רפואית .7

ו בפח ירוק (המיועד לציטוטוקסיקה) ויועברו לשריפה. המזרקים והמחטים ששימשו בקבוקוני החיסון יושמד

 לחיסון יושלכו ל"פח אדום", המשמש לפסולת חדה.

 התוויות  .8

 שנים (כולל).  4חודשים עד  6. התווית גיל: התרכיב מאושר לשימוש לילדים בגיל 8.1

 .1ותמותה מנגיף הקורונה כמפורט בנספח מס' . החיסון מומלץ לילדים הנמצאים בקבוצת סיכון לתחלואה 8.2

שנים זוהתה בקרב ילדים ללא מחלות רקע.  4חודשים ועד  6יש להדגיש כי רב התחלואה הקשה בילדים בני  8.3

 על כן יש לאפשר לכל הורה המעוניין בכך לחסן את ילדיו.

 חיסון ילדים השוהים בבידוד 8.4

 . סידרת החיסונים תמשך לאחר יציאה מהבידוד.אין לצאת מבידוד כדי לקבל מנה של חיסון

 תופעות שדווחו בסמיכות לקבלת חיסון .9
), כאבי במקום 81.5%חודשים: בכי/אי שקט ( 6-23בילדים בגיל  תופעות שדווחו בסמיכות לקבלת חיסון חיסון

), נפיחות במקום ההזרקה 21.8%), חום (45.7%), חוסר תאבון (51.1%), ישנוניות (56.2%ההזרקה (

 ).12.2%), נפיחות/רגישות בלוטות לימפה (17.9%), אודם במקום ההזרקה (18.4%(

), 49.7%), ישנוניות (71.0%), בכי/אי שקט (76.8%במקום ההזרקה (חודשים דווחו: כאבי  24-36בקבוצת הגיל 

), 15.7%), נפיחות במקום ההזרקה (17.9%), אודם במקום ההזרקה (26.1%), חום (42.4%חוסר תאבון 

 ).11.5%נפיחות/רגישות בלוטות לימפה (

), כאב ראש 61.9%), עייפות (83.8%דווחו: כאב במקום ההזרקה ( 5חודשים עד גיל  35בקבוצת הגיל 

), 15.2%), בחילות/הקאות (16.8%), צמרמורת (20.9%) חום (22.1%), כאבי שרירים (22.9%(

), נפיחות 9.5%), אודם במקום ההזרקה (12.8%), כאבי פרקים (14.3%נפיחות/רגישות בלוטות לימפה (

 ).8.2%במקום ההזרקה (

יסון בין ילדים שהחלימו בעבר מקורונה לבין כאלה לא היה הבדל מהותי בפרופיל התופעות בסמיכות לקבלת ח

  שלא.
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 הנחיות משותפות לשני התרכיבים –פרק ד 

 מתן התרכיבים יחד עם תרכיבים אחרים .1

נגד קורונה עם תרכיבים אחרים, מומתים, לרבות תרכיבים המיוצרים בהנדסה  mRNAזמנית תרכיב -ניתן לתת בו

-) או עם תרכיבים חייםHAV ,HBV ,Hib IPV ,DTaPגנטית, טוקסואידים ותרכיבים אסלולריים נגד שעלת (

-Vivotif,תרכיב נגד זיהום ע"י נגיף רוטה, נגד טיפואיד  BCG,אבעבועות רוח,  MMRV ,MMRמוחלשים (

Ty21a ,.(הניתן דרך הפה, תרכיב נגד שפעת הניתן דרך האף 

 

ותרכיבים מומתים. אפשר לתת את  mRNAזמנית, אין צורך ברווח זמן בין תרכיב -אם התרכיבים לא ניתנו בו

, תרכיב נגד זיהום ע"י נגיף רוטה, תרכיב BCG,אבעבועות רוח,  (MMRV ,MMRמוחלשים  -התרכיבים החיים

,הניתן דרך הפה, תרכיב נגד שפעת הניתן דרך האף) לפני או אחרי מתן תרכיב  Vivotif-Ty21aנגד טיפואיד 

mRNA.בכל רווח זמן ביניהם , 

התדריך זמנית, יש לתת את התרכיבים באתרי הזרקה נפרדים, על פי -כאשר נותנים יותר מתרכיב אחד בו

 .כאןה , רא2014להזרקת חיסונים, 

 Intravenous immunoglobulin (IVIG) ,Anti-Rho(D) ,Tetanusלילדים המקבלים טיפול של נוגדנים כגון 

immunoglobulin (TIG)  או :Human rabies immunoglobulin  (HRIG)רך במרווח מינימום לפני , אין צו

לאחר מתן תכשיר נוגדנים מונוקלונלי או פוליקלונלי  מתן התרכיבים נגד נגיף קורונה החדש או אחרי קבלתם.

 ימים לפחות. 90יש להמנע מקבלת החיסון למשך  SARS-CoV-2ספציפי כנגד 

) בו זמנית עם מתן interferon gamma releaseניתן לבצע תבחין לאבחון שחפת חביונית (בשיטת המנטו או 

 התרכיבים נגד נגיף הקורונה, או בכל פרק זמן לפני קבלת החיסון או אחריו.

או אחריו אינו צפוי להשפיע על פיתוח  mRNAויראלי בכל רווח זמן לפני מתן התרכיב על בסיס -מתן טיפול אנטי

 תגובה אימונית הגנתית.

 חיסון מחלימים  .2

ניתן לחסן מחלימים בכל זמן ממועד ההחלמה. התרכיבים יינתנו גם למחלימים על פי ההנחיות בתדריך זה, כולל 

 המינון והעיתוי. אין לחסן בזמן מחלת קורונה פעילה. 

 דיכוי חיסוני  .3

מטופלים אשר סובלים מדיכוי חיסוני מכל סיבה שהיא, לרבות לאחר טיפול אונקולוגי או המטולוגי; כתוצאה  3.1

-methotrexate  6(כגון  azathioprine ,antimetabolitesמתרופות כגון טיפול בסטרואידים, 

mercaptopurine,) או טיפול ביולוגי (biologic response modifiers – BRMר השתלת אברים, מוח ); לאח

 עצם או תאי גזע, מצויים בסיכון גבוה יותר לסיבוכים ותמותה מנגיף קורונה החדש, ולכן מומלץ לחסנם.

ניתן לחסן מטופלים עם ליקוי ראשוני במערכת החיסון, כולל אלה עם הפרעות במערכת המשלים  3.2

)complementוקינים או בהפעלת תאי חיסון, חוסר בכמות ), הפרעות בפגוציטים, הפרעות בייצור או תגובת ציט

 או בתפקוד נוגדנים או הפרעות משולבות במערכת החיסון.

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/TadrichHisunim_21072014.pdf
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 וחולי איידס). HIV(נשאי  HIVניתן לחסן ילדים החיים עם נגיף  3.3

 ) functional or anatomic aspleniaניתן לחסן ילדים עם ליקוי אנטומי או תפקודי בטחול ( 3.4

מועד מתן התרכיב ייקבע על ידי הרופא המטפל בהתאם לטיפול הצפוי, מומלץ לתזמן את מתן החיסון  3.5

 4לתקופה בה צפוי דיכוי חיסוני מינימלי (למשל שבועיים לפחות לפני השתלה מתוכננת). מומלץ לחכות לפחות 

 שבועות אחרי השתלת אבר סולידי למתן חיסונים. 

שבועות  12שתלי מח עצם או תאי גזע אשר חוסנו טרם ההשתלה, מומלץ לחסנם בסדרת חיסון חדשה מו 3.6

 אחרי ההשתלה, לאחר ייעוץ עם הרופא המטפל.

 CD20 ,antithymocyteוטיפול דומה המכיל נוגדנים נגד  checkpoint inhibitors ,rituximab-מטופלים ב 3.7

globulin )ATGהמטפל לגבי העיתוי המיטבי לקבלת החיסון. ): יש להתייעץ עם הרופא 

 בטיחות התרכיב 3.8

מכיוון שתרכיבים נגד קורונה אינם מכילים נגיף חי מוחלש, לא צפויות בעיות בטיחות בקרב מדוכאי חיסון 

 בהשוואה ליתר האוכלוסייה.

 יעילות התרכיב  3.9

ואה למטופלים ללא הפרעה במערכת החיסון. יעילות התרכיב יכולה להיות נמוכה יותר בקרב מדוכאי חיסון בהשו

 בכל מקרה, מתן החיסון עשוי להקנות הגנה חלקית.

מנות, כמפורט  3בילדים מדוכאי חיסון המקבלים תרכיב מתוצרת מודרנה, סדרת החיסון הראשונית כוללת  3.10

 בתדריך זה.  4.6בפרק ג, סעיף 

 החיסון כדי לספק "הגנה היקפית" מרבית. מומלץ לחסן גם בני ביתם של מדוכאי 3.11

 . הוריות נגד4

למנה קודמת של תרכיב נגד נגיף הקורונה או לכל אחד  אין לתת את החיסון למטופלים שדיווחו על אנאפילקסיס

  ממרכיביו. במקרים אלו יש להפנות למרפאת אלרגיה להערכה לפני החלטה על מתן מנת החיסון הבאה.

 

 . אמצעי זהירות5

ניתן לחסן מטופלים שהגיבו בעבר בתגובה אלרגית שלא הוגדרה כקשה (קוצר נשימה, התעלפות, ירידת  5.1

לחץ דם) מאלרגן ספציפי ידוע, אם אינו ממרכיבי התרכיב, כגון: מזון, תרופות בבליעה (כדורים, סירופ), חומר 

לטקס, וכיוצא בזה. מומלצת השגחה ניגוד רנטגני (בבליעה או בהזרקה), עקיצות דבורניים, אלרגנים נשאפים, 

לפחות לאחר מתן התרכיב. כמו כן, אין מניעה לחסן ילדים הסובלים מאורטיקריה כרונית  דקות 15 למשך

ספונטנית ללא גורם אלרגי ידוע, אך על פי המלצת האיגוד הישראלי לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית רצוי להשתמש 

 ימים או פחות, לפי החלטת הרופא המטפל. 7החיסון ולמשך  בתכשיר אנטי היסטמיני החל מיום קבלת

  

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/TadrichHisunim_21072014.pdf
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, מומלץ ייעוץ אלרגולוג (PEG)למטופלים שידוע על אלרגיה שאינה מסוג אנפילקסיס לפוליאתילן גליקול  5.2

 לפני קבלת החיסון.

אלרגיות (לא כולל אנפילקסיס) לאחר מתן המנה מתן מנה נוספת של תרכיב למטופלים שסבלו תופעות  5.3

 הראשונה:

 שעות מקבלת המנה הקודמת, המטופל סבל מאחד או יותר מהתסמינים הבאים: 4אם תוך פרק זמן של 

 ), אודם בפניםurticariaפריחה, גרד, חרלת ( – מערכת העור .1

 קוצר נשימה, שיעול טורדני, צפצופים - מערכת הנשימה .2

 דופק מהיר או ירידה בלחץ דם – םמערכת הלב וכלי הד .3

 בחילה, הקאה, שלשול -מערכת העיכול  .4

 

 יש להתייעץ עם הרופא המטפל. במידת הצורך, המטופל יופנה על ידו לייעוץ עם רופא מומחה לאלרגיה.

במידה ויוחלט שניתן לחסן במנה הנוספת, היא תינתן בהשגחת רופא. אתר ההשגחה הינו לפי  שיקול דעת של 

 המטפל. הרופא 

תופעה אחרת (למעט אנפילקסיס) בסמיכות לקבלת המנה  מכלניתן לחסן במנה נוספת ילדים שסבלו  5.4

, פרסטזיות ושיתוק בעצב הפנים שעות ויותר אחרי קבלת המנה 4תגובה אלרגית שהופיעה הקודמת, כולל 

 (פציאליס).

 .G6PDניתן לחסן מטופלים הסובלים מחוסר  5.5

מעלות צלזיוס). במקרה של מחלה חדה עם חום  38-פלים עם מחלות קלות ללא חום (נמוך מניתן לחסן מטו 5.6

מעלות צלזיוס, יש לדחות את מתן התרכיב עד ההחלמה, כדי להימנע מבלבול בין המחלה  38סיסטמי מעל 

 (כולל תחלואה בקורונה) לאירועים חריגים בסמיכות לקבלת התרכיב. 

 MIS-C Multisystem Inflammatory,או PIMSרב מערכתית בעבר (  היסטוריה של תסמונת דלקת 5.7

Syndrome in Children.( 

 . חיסון ילדים שפיתחו דלקת בשריר הלב (מיוקרדיטיס) בעבר6

לחסן ילדים שפיתחו דלקת בשריר הלב (מיוקרדיטיס), עם או בלי דלקת בכיפורת הלב  איןמתוך זהירות, 

או ללא קשר לחיסון נגד נגיף קורונה  m-RNA), בסמיכות לקבלת מנת חיסון קודמת מסוג (פרימיוקרדיטיס

 החדש, או לתחלואה בקורונה. 
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 קבוצות בסיכון לתחלואה קשה ממחלת הקורונה שלהן מומלץ במיוחד לקבל את החיסון – 1נספח מס' 

 

 תינוקות עד גיל שנה ●

 פעוטות עם היסטוריה של פגות  ●

 סוכרת ●

 BMI  <95אחוזון  –השמנת יתר  ●

 דיכוי חיסוני מולד/ נרכש בדרגה כל שהיא בעקבות טיפול תרופתי אימונוסופרסיבי ●

 מחלה ריאתית כרונית, כולל מומים מולדים וצורך בחמצן באופן קבוע ●

 מחלת לב כרונית ●

 מחלה נוירולוגית, כולל פירכוסית ●

 כרוניתמחלת כליה  ●

 תלות בצינור הזנה ●

 

מחלות רקע, על כן יש  ללאשנים זוהתה בקרב ילדים  4 -ח' 6יש להדגיש כי רוב התחלואה הקשה בילדים בני 

 לאפשר לכל הורה המעוניין בכך לחסן את ילדיו.
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 Coronavirus (COVID-19) vaccines     תרכיבים נגד נגיף קורונה החדש
 

 שנים (כולל) 11עד  5) לילדים בגיל Pfizer BioNTech, תוצרת COVID-19 )Comirnatyתרכיב נגד 

 

 . שם התרכיב ומרכיביו1

 Comirnaty for children 5-11yשם התרכיב:  1.1

 

מ"ל מכיל  1.3מנתי עם מכסה כתום ויש למהול את החומר לפני השימוש. בקבוקון אחד של -הבקבוקון הינו רב

. התרכיב אינו מכיל חומר lipid nanoparticlesלאחר מיהול, בתוך BNT162b2 RNA מק"ג  10מנות של  10

 משמר.

 מרכיבים: 1.2

[(4-hydroxybutyl) azanediyl  ] bis (hexane-6, 1-diyl)bis(2-hexyldeconate) 
2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide 
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 
Cholesterol 
Sucrose 
TroMETHAMINE 
TROMETHAMINE HYDROCHLORIDE 
Water for injections 

 
 תיאור התרכיב 1.3

. זהו תרכיב חומצת הגרעין nucleoside-modified messenger RNA vaccine (mRNA)התרכיב הינו מסוג 

המשתמש בקוד הגנטי של המחולל כחיסון. התרכיב מהונדס במעבדה ומוכנס לתוך חלקיקי שומן הנספגים על 

דנים ידי תאי המארח. עם כניסתו לתא המארח, התרכיב גורם לתרגום הגן ומוביל לייצור חלבון הדורבן. הנוג

שהגוף מייצר מנטרלים את החיבור בין הנגיף לדופן התא המארח. בנוסף, התרכיב משרה תגובה חיסונית תאית 

 . חומצת הגרעין מתפרקת תוך ימים ספורים. spike (S)נגד אנטיגן הדורבן 

 . יעילות התרכיב2

, קבלת התרכיב תוביל ליצירת נוגדנים מנטרלים בכייל mRNAבהסתמך על המידע שהצטבר משימוש בתרכיבי 

. יעילות SARS-CoV-2, ובכך תקנה הגנה מפני תחלואה בנגיף Tגבוה, ולתגובה של לימפוציטים מסוג 

התרכיבים יכולה להשתנות בהתאם לזן הנגיפי ולמשך הזמן שחלף מהחיסון. בהתאם למידע שהצטבר עד כה, 

 ן.מנת דחף מעלה את יעילות החיסו
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  . אחסון התרכיב3

מעלות מתחת  60-90מתחת לאפס (בטווח טמפרטורות של בין צלזיוס מעלות  70-התרכיב דורש אחסון ב

 . ש להפשיר את התרכיב לפני השימושיחודשים.  18הינו  בטמפ' זולאפס). אורך חיי המדף 

 חיי המדף בקירור מצוייניםמעלות צלזיוס מעל האפס.  2-8שבועות בקירור בטמפרטורה של  10ניתן לאחסנו עד 

אין להקפיא שוב על מדבקת התוקף המודבקת על האריזה. יש לעדכן את תאריך התפוגה מרגע ההפשרה. 

 לאחר ההפשרה. 

 מעלות צלזיוס מעל האפס. 2-30שעות בטמפרטורת החדר של  12ניתן לאחסנו עד לפני פתיחת הבקבוקון, 

 מעלות צלזיוס מעל האפס).  30שעות בטמפרטורת החדר (עד  12 משך, התרכיב יציב להפתיחה לאחר

 

 פרזנטציה . 4

 התרכיב מסופק ללא מדלל.  כמות הבקבוקונים בכל אריזה משתנה. הבקבוק הינו רב מנתי בצבע כתום.

  .שבועות מרגע ההפשרה, המופיע על המדבקה שעל האריזה 10מגיע מופשר עם תאריך תפוגה של הבקבוקון 

 מנות לבקבוקון גם אם קיים לכך נפח בכמות מספקת. 10אין לחסן מעבר ל  הערה:

 

 הכנת התרכיב להזרקה: 4.1

פעמים (אין לנער אותו), לחטא את פקק הבקבוקון ולמהול את  10טרם השימוש, יש להפוך את הבקבוקון 

אין להשתמש במי תמיסה להזרקה ללא חומר משמר.  NaCl 0.9%מ"ל של  1.3התרכיב בבקבוקון המקורי עם 

מ''ל אוויר מנפח הבקבוק. לאחר הוצאת המזרק יש להפוך את  1.3מלח בריכוז אחר. לאחר המיהול, יש לשאוב 

פעמים נוספות, אך אין לנער אותה. התרכיב המהול נראה בצבע לבן או  10הבקבוקון עם התמיסה המהולה 

OFF-WHITE בצבע הנוזל, אין להשתמש בנוזל שבבקבוקון.  צלול וללא חלקיקים. אם נראים חלקיקים או שינויי

 שעות.  12אחרי מיהול התרכיב, יש להשתמש בתמיסה תוך 

 

 . מינון ועיתוי: 5

מ"ל של תרכיב מהול. יש לתת את התרכיב בשתי מנות, במרווח  0.2-מק"ג ב 10המינון של תרכיב זה הינו  5.1

 ימים בין שתי ההזרקות. 21של 

, אך אין לחסן מראש ימים לאחר המנה הראשונה נחשבת תקפה 17שניתנה לפחות בדיעבד, מנה שניה  5.2

 . במרווח זה

אם חלף פרק זמן ארוך מהמומלץ בין שתי המנות, ניתן לחסן במנה השניה ואין צורך להתחיל את סדרת  5.3

 החיסון מההתחלה.

  

 –יש לשים לב שצבע הבקבוקון של החיסון המונוולנטי זהה לזה של החיסון הביוולנטי 

 חשוב לשים לב להבדל בשם התרכיב הכתוב על התווית. על כן, שניהם בצבע כתום.
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שנים, ישלים את המנה השנייה בתרכיב ובמינון  12ילד שקיבל את מנת החיסון הראשונה לפני שמלאו לו  5.4

 בהתאם לגילו ביום קבלת המנה. 

  . התוויות לתרכיב:6

 שנים (כולל). 5-11התווית גיל: התרכיב אושר לשימוש לגילאי  6.1

 ת חיסון ראשונה או שניה. התרכיב ניתן כחלק מסדרת החיסון הבסיסית, כלומר כמנ 6.2

 

 . מנת דחף7

 שנים לא תנתנה מתרכיב זה, אלא מתרכיב ביוולנטי, בהתאם לגילם.  5-11מנות דחף לבני 

 

 . חיסון מחלימים: 8

 3-החל משנים לא יחוסנו בתרכיב זה. יש לחסן מחלימים בתרכיב ביוולנטי בהתאם לגילם,  5-11מחלימים בני 

לחסן מחלימים גם במרווח קצר יותר מההחלמה, ובלבד שחלפו שלושה חודשים  ניתן חודשים לאחר ההחלמה.

 לחסן בזמן מחלת קורונה פעילה.  איןלפחות ממנת החיסון האחרונה. 

 

 . הוריות נגד: 9

אין לתת את התרכיב למטופלים שהגיבו באנפליקסיס למנה קודמת של התרכיב או לכל אחד ממרכיביו, כולל 
polyethylene glycol (PEG). 

 

  . אמצעי זהירות:10

מעלות צלזיוס). במקרה של מחלה חדה, יש  38-ניתן לחסן מטופלים עם מחלות קלות ללא חום (נמוך מ 10.1

לדחות את מתן התרכיב עד ההחלמה, כדי להימנע מבלבול בין המחלה (כולל תחלואה בקורונה) לאירועים 

 חריגים בסמיכות לקבלת התרכיב. 

ניתן לחסן מטופלים שהגיבו בעבר בתגובה אלרגית שלא הוגדרה כקשה (קוצר נשימה, התעלפות, ירידת  10.2

לחץ דם) מאלרגן ספציפי ידוע, אם אינו ממרכיבי התרכיב, כגון: מזון, תרופות בבליעה (כדורים, סירופ), חומר 

ם, לטקס, וכיוצא בזה. מומלצת השגחה ניגוד רנטגני (בבליעה או בהזרקה), עקיצות דבורניים, אלרגנים נשאפי

דקות לפחות לאחר מתן התרכיב. כמו כן, ניתן לחסן אנשים הסובלים מאורטיקריה כרונית ספונטנית  15למשך 

ללא גורם אלרגי ידוע, אך על פי המלצת האיגוד הישראלי לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית רצוי להשתמש בתכשיר 

 ימים או פחות, לפי החלטת הרופא המטפל. 7חיסון ולמשך אנטי היסטמיני החל מיום קבלת ה

, מומלץ ייעוץ אלרגולוג (PEG)למטופלים שידוע על אלרגיה שאינה מסוג אנפילקסיס לפוליאתילן גליקול  10.3

 לפני קבלת החיסון.
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ם שסבלו תופעות אלרגיות (לא כולל אנפילקסיס) לאחר מתן המנה מתן מנה שנייה של תרכיב למטופלי 10.4

 הראשונה:

 שעות מקבלת המנה הראשונה, המטופל סבל מאחד או יותר מהתסמינים הבאים: 4אם תוך פרק זמן של 

 ), אודם בפניםurticariaפריחה, גרד, חרלת ( –מערכת העור 

 קוצר נשימה, שיעול טורדני, צפצופים -מערכת הנשימה 

 דופק מהיר או ירידה בלחץ דם –ערכת הלב וכלי הדם מ

 בחילה, הקאה, שלשול -מערכת העיכול 

 יש להתייעץ עם הרופא המטפל. במידת הצורך, המטופל יופנה על ידו לייעוץ עם רופא מומחה לאלרגיה.

ל דעת של במידה ויוחלט שניתן לחסן במנה השנייה, היא תינתן בהשגחת רופא. אתר ההשגחה הינו לפי  שיקו

 הרופא המטפל. 

ניתן לחסן במנה שנייה אנשים שסבלו מכל תופעה אחרת (למעט אנפילקסיס) בסמיכות לקבלת המנה  10.5

שעות ויותר אחרי קבלת המנה, פרסטזיות ושיתוק בעצב הפנים  4הראשונה, כולל תגובה אלרגית שהופיעה 

 (פציאליס).

 .G6PDניתן לחסן ילדים הסובלים מחוסר  10.6
 

 . חיסון ילדים שפיתחו דלקת בשריר הלב (מיוקרדיטיס) בעבר11

שנים שפיתחו דלקת בשריר הלב (מיוקרדיטיס) עם או בלי דלקת בכיפורת הלב  18ילדים מתחת לגיל 

או ללא קשר לחיסון נגד נגיף קורונה  m-RNA(פרימיוקרדיטיס), בסמיכות לקבלת מנת חיסון קודמת מסוג 

 לא יחוסנו בשלב זה.  –נה החדש, או לתחלואה בקורו

 

 . אירועים חריגים בסמיכות לקבלת התרכיב12

), כאבי 50-70%), עייפות (מעל 80-90%אירועים שדווחו לאחר ההזרקה: כאב באיזור ההזרקה (מעל  12.1

 ), חום ונפיחות באיזור10-20%), כאבי מפרקים (מעל 30-40%), צמרמורות (מעל 40-60%שרירים (מעל 

), 1%-), חולשה (מתחת ל10%), לימפאדנופתיה (עד מעל 50-60%), כאב ראש (מעל 10%ההזרקה (מעל 

). האירועים החריגים שנצפו בילדים 1%), ירידה בתאבון (עד 10%), שלשול (עד מעל 1-10%בחילה (מעל 

 דומים לאלו שנצפו במבוגרים.

פורת הלב (פריקרדיטיס) נצפתה במקרים נדירים, דלקת בשריר הלב (מיוקרדיטיס) עם או בלי דלקת בכי 12.2

בדרך כלל עם הסתמנות קלינית קלה, יותר בנערים ובגברים צעירים. התופעה אירעה בשכיחות מירבית של 

, בסמיכות לקבלת המנה השניה מתוצרת פייזר. קשר זה 16-19נערים או גברים צעירים בגילאי  1:6,637

על פי הספרות, ממצאים דומים דווחו ממדינות אחרות גם לאחר קבלת  הולך ונחלש ככל שגיל המתחסן עולה.

 החיסון בתרכיב מתוצרת מודרנה.

 למידע נוסף על אירועים חריגים פוטנציאליים בסמיכות לקבלת התרכיב, יש לעיין בעלון היצרן.
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  Coronavirus (COVID-19) vaccines  גיף קורונה החדש                        תרכיבים נגד נ
 

 –שנים (כולל)  11-5) לבני Pfizer BioNTech(תוצרת  COVID-19נגד  מנת דחף ביוולנטיתרכיב 
Original / Omicron BA.4/BA.5 

 
 שם התרכיב ומרכיביו .1

 שם התרכיב:  1.1
 

COMIRNATY Original / Omicron BA.4-.5 children 5-11 
  
תרכיב ביוולנטי המכיל שני סוגים של מולקולות רנ"א המקודדות לחלבון הספייק, שמקורן בשני זנים שונים של 

) וחלבון הספייק של זן אומיקרון WUHAN/ORIGINALנגיף הקורונה: חלבון הספייק של הזן המקורי (

(BA.4/BA.5) מק"ג  5ילה מ''ל (לאחר מיהול) מכ 0.2. כל מנה שלRNA מק"ג כנגד זן  5-כנגד הזן המקורי ו

 . lipid nanoparticlesאומיקרון, בתוך 

תרכיב זה מתווסף כדחף לתרכיב שהיה בשימוש עד כה שהינו חיסון מונוולנטי (המכיל את חלבון הספייק של 

 הזן המקורי בלבד) וממשיך לשמש לחיסון בסדרה הבסיסית. 

מ''ל.  0.2מנות של  10מכסה כתום, הדורש מיהול. כל בקבוקון אחרי מיהול מכיל מנתי עם -הבקבוקון הינו רב

 התרכיב אינו מכיל חומר משמר.

 

 מרכיבים: 1.2

[(4-hydroxybutyl) azanediyl  ] bis (hexane-6, 1-diyl)bis(2-hexyldeconate) 
2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide 
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 
Cholesterol 
Sucrose 
TroMETHAMINE 
TROMETHAMINE HYDROCHLORIDE 
Water for injections 

 

 תיאור התרכיב 1.3

. זהו תרכיב חומצת הגרעין nucleoside-modified messenger RNA vaccine (mRNA)התרכיב הינו מסוג 

המשתמש בקוד הגנטי של המחולל כחיסון. התרכיב מהונדס במעבדה ומוכנס לתוך חלקיקי שומן הנספגים על 

ידי תאי המארח. עם כניסתו לתא המארח, התרכיב גורם לתרגום הגן ומוביל לייצור חלבון הדורבן. הנוגדנים 

פן התא המארח. בנוסף, התרכיב משרה תגובה חיסונית תאית שהגוף מייצר מנטרלים את החיבור בין הנגיף לדו

 . חומצת הגרעין מתפרקת תוך ימים ספורים. spike (S)נגד אנטיגן הדורבן 
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 . יעילות התרכיב2

, קבלת התרכיב תוביל ליצירת נוגדנים מנטרלים בכייל mRNAבהסתמך על המידע שהצטבר משימוש בתרכיבי 

. יעילות SARS-CoV-2, ובכך תקנה הגנה מפני תחלואה בנגיף Tגבוה, ולתגובה של לימפוציטים מסוג 

התרכיבים יכולה להשתנות בהתאם לזן הנגיפי ולמשך הזמן שחלף מהחיסון. בהתאם למידע שהצטבר עד כה, 

 ן.מנת דחף מעלה את יעילות החיסו

 

  . אחסון התרכיב3

מעלות מתחת  60-90מעלות צלזיוס מתחת לאפס (בטווח טמפרטורות של בין  70-התרכיב דורש אחסון ב

 10. יש להפשיר את התרכיב לפני השימוש. ניתן לאחסנו עד חודשים 18לאפס). אורך חיי המדף בטמפ' זו הינו 

מעלות צלזיוס מעל האפס. חיי המדף בקירור מצויינים על מדבקת התוקף  2-8שבועות בקירור בטמפרטורה של 

  אין להקפיא שוב לאחר הפשרה.המודבקת על האריזה. יש לעדכן את תאריך התפוגה מרגע ההפשרה. 

מעלות צלזיוס מעל האפס.  2-30שעות בטמפרטורת החדר של  12ן לאחסנו עד לפני פתיחת הבקבוקון, נית

 מעלות צלזיוס מעל האפס).  30שעות בטמפרטורת החדר (עד  12לאחר הפתיחה, התרכיב יציב למשך 

 

 . פרזנטציה 4

 התרכיב מסופק ללא מדלל.  כמות הבקבוקונים בכל אריזה משתנה. הבקבוק הינו רב מנתי בצבע כתום.

  .שבועות מרגע ההפשרה, המופיע על המדבקה שעל האריזה 10מגיע מופשר עם תאריך תפוגה של בוקון הבק

 מנות לבקבוקון גם אם קיים לכך נפח בכמות מספקת. 10: אין לחסן מעבר ל הערה

 

 

 

 הכנת התרכיב להזרקה: 4.1

פעמים (אין לנער אותו), לחטא את פקק הבקבוקון ולמהול את  10טרם השימוש, יש להפוך את הבקבוקון 

תמיסה להזרקה ללא חומר משמר. אין להשתמש  NaCl 0.9%מ"ל של  1.3התרכיב בבקבוקון המקורי עם 

מ''ל אוויר מנפח הבקבוק. לאחר הוצאת המזרק יש  1.3במי מלח בריכוז אחר. לאחר המיהול, יש לשאוב 

פעמים נוספות, אך אין לנער אותה. התרכיב המהול נראה  10להפוך את הבקבוקון עם התמיסה המהולה 

לקיקים. אם נראים חלקיקים או שינויי בצבע הנוזל, אין להשתמש צלול וללא ח OFF-WHITEבצבע לבן או 

 שעות. 12בנוזל שבבקבוקון. אחרי מיהול התרכיב, יש להשתמש בתמיסה תוך 

 

  

 –יש לשים לב שצבע הבקבוקון של החיסון המונוולנטי זהה לזה של החיסון הביוולנטי 

 חשוב לשים לב להבדל בשם התרכיב הכתוב על התווית. על כן, שניהם בצבע כתום.
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 . מינון ועיתוי: 5

 מ''ל של תרכיב מהול.  0.2-מק''ג ב 10המינון של תרכיב זה הינו  5.1

תרכיב זה ניתן רק כמנת דחף למי שחוסן לפחות בסדרת בסיס (שתי מנות הראשונות), ולמי שהוגדר  5.2

 להלן).  6כמחלים (ראה סעיף 

 התרכיב יינתן במקרים הבאים: 5.3

ה כנגד הזן המקורי של נגיף קורונ מונווולנטי,לפחות מקבלת סדרה בסיסית של חיסון  שלושה חודשים •

 החדש, המוכר ע''י משרד הבריאות.

כנגד נגיף קורונה החדש, המוכר ע''י  מונווולנטילפחות מקבלת מנת דחף של חיסון  שלושה חודשים •

 משרד הבריאות.

 

 . התוויות לתרכיב: 6

 שנים (כולל). 5-11התווית גיל: התרכיב אושר לשימוש לגיל  6.1

 לעיל. 5בסעיף התרכיב ניתן כמנת דחף, בהתאם למפורט  6.2

 

 . חיסון מחלימים: 7

 שנים (כולל), בין אם חוסנו ובין אם לאו. 5-11מומלץ לחסן בתרכיב זה מחלימים בני  7.1

 מחלים שלא חוסן מומלץ שיתחסן החל משלושה חודשים לאחר ההחלמה. 

ו ההחלמה, מחלים שחוסן במנה כלשהיא, מומלץ שיחוסן שלושה חודשים לפחות לאחר החיסון האחרון א 7.2

 המאוחר מביניהם.

ניתן לחסן מחלימים גם במרווח קצר יותר מההחלמה, ובלבד שחלפו שלושה חודשים לפחות ממנת החיסון  7.3

 לחסן בזמן מחלת קורונה פעילה.  איןהאחרונה. 

 

 . חיסון ילדים שלא חוסנו ולא חלו8

יש לחסן את מי שלא הוגדר כמחלים ולא חוסן, בסדרת בסיס (שתי מנות לפחות) של תרכיב מונוולנטי נגד הזן 

שנים. מנת דחף תינתן לאחר מכן בתרכיב  5-11המקורי, בהתאם להנחיות בתדריך התרכיב המונוולנטי לבני 

 הביוולנטי על פי ההוראות בתדריך זה.

 
 . הוריות נגד: 9

יב לילדים שהגיבו באנפילקסיס למנה קודמת של התרכיב או לכל אחד ממרכיביו, כולל אין לתת את התרכ

polyethylene glycol (PEG) . 
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  . אמצעי זהירות:10

מעלות צלזיוס). במקרה של מחלה חדה, יש לדחות  38-ניתן לחסן ילדים עם מחלות קלות ללא חום (נמוך מ 10.1

את מתן התרכיב עד ההחלמה, כדי להימנע מבלבול בין המחלה (כולל תחלואה בקורונה) לאירועים חריגים 

 בסמיכות לקבלת התרכיב. 

ת שלא הוגדרה כקשה (קוצר נשימה, התעלפות, ירידת לחץ ניתן לחסן ילדים שהגיבו בעבר בתגובה אלרגי 10.2

דם) מאלרגן ספציפי ידוע, אם אינו ממרכיבי התרכיב, כגון: מזון, תרופות בבליעה (כדורים, סירופ), חומר ניגוד 

רנטגני (בבליעה או בהזרקה), עקיצות דבורניים, אלרגנים נשאפים, לטקס, וכיוצא בזה. מומלצת השגחה למשך 

לפחות לאחר מתן התרכיב. כמו כן, ניתן לחסן אנשים הסובלים מאורטיקריה כרונית ספונטנית ללא דקות  15

גורם אלרגי ידוע, אך על פי המלצת האיגוד הישראלי לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית רצוי להשתמש בתכשיר אנטי 

 פל.ימים או פחות, לפי החלטת הרופא המט 7היסטמיני החל מיום קבלת החיסון ולמשך 

, מומלץ ייעוץ אלרגולוג לפני (PEG)לילדים שידוע על אלרגיה שאינה מסוג אנפילקסיס לפוליאתילן גליקול  10.3

 קבלת החיסון.

 מתן התרכיב לילדים שסבלו מתופעות אלרגיות (לא כולל אנפילקסיס) לאחר מנות החיסון המונווולנטי: 10.4

 טופל סבל מאחד או יותר מהתסמינים הבאים:שעות מקבלת מנה קודמת, המ 4אם תוך פרק זמן של 

 ), אודם בפניםurticariaפריחה, גרד, חרלת ( –מערכת העור  •
 קוצר נשימה, שיעול טורדני, צפצופים -מערכת הנשימה  •
 דופק מהיר או ירידה בלחץ דם –מערכת הלב וכלי הדם  •
 בחילה, הקאה, שלשול -מערכת העיכול  •

 הצורך, המטופל יופנה על ידו לייעוץ עם רופא מומחה לאלרגיה. יש להתייעץ עם הרופא המטפל. במידת

 במידה ויוחלט שניתן לחסן, המנה תינתן בהשגחת רופא. אתר ההשגחה הינו לפי שיקול דעת של הרופא המטפל. 

ניתן לחסן ילדים שסבלו מכל תופעה אחרת (למעט אנפילקסיס) בסמיכות לקבלת המנה הראשונה, כולל  10.5

 שעות ויותר אחרי קבלת המנה, פרסטזיות ושיתוק בעצב הפנים (פציאליס). 4ית שהופיעה תגובה אלרג

 .G6PDניתן לחסן ילדים הסובלים מחוסר  10.6

 
 . חיסון ילדים שפיתחו דלקת בשריר הלב (מיוקרדיטיס) בעבר11

בכיפורת הלב שנים שפיתחו דלקת בשריר הלב (מיוקרדיטיס) עם או בלי דלקת  18ילדים מתחת לגיל 

או ללא קשר לחיסון נגד נגיף קורונה  m-RNA(פרימיוקרדיטיס), בסמיכות לקבלת מנת חיסון קודמת מסוג 

 לא יחוסנו בשלב זה.  –החדש, או לתחלואה בקורונה 

 

 . אירועים חריגים בסמיכות לקבלת התרכיב12

 original andים ותרכיב ביוולנטי (נתוני הבטיחות נסמכים על נתוני המחקרים של התרכיבים המונוולנט 12.1

omicron BA.1 שנים ונתוני  5-11) שנעשו במבוגרים, נתוני בטיחות ויעילות של מנת דחף מונוולנטית בגיל 

real world data .שנאספו בעקבות מתן החיסונים, כולל בפעוטות 
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), כאבי 50-70%), עייפות (מעל 80-90%אירועים שדווחו לאחר ההזרקה: כאב באיזור ההזרקה (מעל  12.2

), חום ונפיחות באיזור 10-20%), כאבי מפרקים (מעל 30-40%), צמרמורות (מעל 40-60%שרירים (מעל 

), 1%-ל ), חולשה (מתחת10%), לימפאדנופתיה (עד מעל 50-60%), כאב ראש (מעל 10%ההזרקה (מעל 

). הממצאים מראים כי האירועים 1%), ירידה בתאבון (עד 10%), שלשול (עד מעל 1-10%בחילה (מעל 

 שדווחו ושכיחותם דומים לדיווחים שהתקבלו לאחר תרכיבי המבוגרים. 

דלקת בשריר הלב (מיוקרדיטיס) עם או בלי דלקת בכיפורת הלב (פריקרדיטיס) נצפתה במקרים נדירים,  12.3

כלל עם הסתמנות קלינית קלה, יותר בנערים ובגברים צעירים. התופעה אירעה בשכיחות מירבית של בדרך 

, בסמיכות לקבלת המנה השניה מתוצרת פייזר. קשר זה 16-19נערים או גברים צעירים בגילאי  1:6,637

גם לאחר קבלת הולך ונחלש ככל שגיל המתחסן עולה. על פי הספרות, ממצאים דומים דווחו ממדינות אחרות 

 החיסון בתרכיב מתוצרת מודרנה.

 למידע נוסף על אירועים חריגים פוטנציאליים בסמיכות לקבלת התרכיב, יש לעיין בעלון היצרן.

 

  



 2023 ינוארהאגף לאפידמיולוגיה,  –משרד הבריאות 

COVID19 / Pfizer monovalent 12y and above / p1 

  Coronavirus (COVID-19) vaccines    תרכיבים נגד נגיף קורונה החדש
 

שנים  12) למבוגרים, מגיל Pfizer BioNTechתוצרת  COVID )COMIRNATY-19נגד  מונוולנטיתרכיב 
 ומעלה 

 
 שם התרכיב ומרכיביו. 1

 Comirnaty concentrate for dispersion for injection COVID-19 mRNA Vaccineשם התרכיב:  1.1
(nucleoside modified) 

). WUHAN/ORIGINALהמקודד לחלבון הספייק של זן הקורונה המקורי  ( mRNAתרכיב מונוולנטי, המכיל 

התרכיב משמש לחיסון במסגרת הסדרה הבסיסית (שתי המנות הראשונות). הבקבוקון הינו רב מנתי עם מכסה 

מ''ל. ניתן לשאוב מנה שישית, אם קיים  0.3מנות של  6-5, הדורש מיהול. כל בקבוקון אחרי מיהול מכיל סגול

 בכמות מספקת. התרכיב אינו מכיל חומר משמר. נפח 

 מרכיבים: 1.2

[(4-hydroxybutyl) azanediyl  ] bis (hexane-6, 1-diyl)bis(2-hexyldeconate) 
2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide 
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 
Cholesterol 
Potassium chloride 
Potassium dihydrogen phosphate 
Sodium chloride 
Disodium hydrogen phosphate dehydrate 
SODIUM HYDROXIDE 
HYDROCHLORIC ACID 
SUCROSE 
Water for injections 

 

 תיאור התרכיב 1.3

. זהו תרכיב חומצת הגרעין nucleoside-modified messenger RNA vaccine (mRNA)התרכיב הינו מסוג 

המשתמש בקוד הגנטי של המחולל כחיסון. התרכיב מהונדס במעבדה ומוכנס לתוך חלקיקי שומן הנספגים על 

ידי תאי המארח. עם כניסתו לתא המארח, התרכיב גורם לתרגום הגן ומוביל לייצור חלבון הדורבן. הנוגדנים 

פן התא המארח. בנוסף, התרכיב משרה תגובה חיסונית תאית שהגוף מייצר מנטרלים את החיבור בין הנגיף לדו

 . חומצת הגרעין מתפרקת תוך ימים ספורים. spike (S)נגד אנטיגן הדורבן 

 

 . יעילות התרכיב2

, קבלת התרכיב תוביל ליצירת נוגדנים מנטרלים בכייל mRNAבהסתמך על המידע שהצטבר משימוש בתרכיבי 

. יעילות SARS-CoV-2, ובכך תקנה הגנה מפני תחלואה בנגיף Tגבוה, ולתגובה של לימפוציטים מסוג 

התרכיבים יכולה להשתנות בהתאם לזן הנגיפי ולמשך הזמן שחלף מהחיסון. בהתאם למידע שהצטבר עד כה, 

 ן.מנת דחף מעלה את יעילות החיסו
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  . אחסון התרכיב3

מעלות מתחת לאפס). אורך  60-90מעלות מתחת לאפס (בטווח טמפרטורות של בין  70-התרכיב דורש אחסון ב

מעלות מתחת לאפס  25-15חודשים. ניתן לאחסן בהקפאה בטמפרטורה שבין  15חיי המדף במצב קפוא הינו 

מעלות  60-90בועיים, ואז להפשיר ולהשתמש, או להחזיר להקפאה עמוקה בטווח טמפרטורות של למשך ש

 2-8יום בקירור בטמפרטורה של  30מתחת לאפס. יש להפשיר את התרכיב לפני השימוש, וניתן לאחסנו עד 

לזיוס. מעלות צ 30מעלות צלזיוס מעל האפס. טרם המהילה, ניתן לאחסנו עד שעתיים בטמפרטורה של עד 

אין להקפיא מעלות מעל האפס.  30שעות בטמפרטורת החדר ועד  6לאחר מיהול החיסון, התרכיב יציב למשך 

 את התרכיב לאחר שהופשר.

 

 . פרזנטציה 4

מנות בכל בקבוקון. קיימות אריזות  5-6בקבוקונים עם  195הבקבוקון הינו רב מנתי בצבע סגול. מגש מקורי מכיל 

מוקטנות המכילות מספר שונה של חיסונים אותם ניתן להזמין בהתאם לצרכי הגורם המחסן. התרכיב מסופק 

 ללא מדלל. 

  .הפשרה, המופיע על המדבקה שעל האריזהימים מרגע ה 30מגיע מופשר עם תאריך תפוגה של הבקבוקון 

 : ניתן לחסן מנה שישית מאותו בקבוקון אם קיים לכך נפח בכמות מספקת.הערה

 הכנת התרכיב להזרקה: 4.1

פעמים (אין לנער אותו), לחטא את פקק הבקבוקון ולמהול את  10טרם השימוש, יש להפוך את הבקבוקון 

תמיסה להזרקה ללא חומר משמר. אין להשתמש במי  NaCl 0.9% מ"ל של 1.8התרכיב בבקבוקון המקורי עם 

פעמים נוספות, אך אין לנער  10מלח בריכוז אחר. לאחר המיהול, יש להפוך את הבקבוקון עם התמיסה המהולה 

צלול וללא חלקיקים. אם נראים חלקיקים או שינויי  OFF-WHITEאותה. התרכיב המהול נראה בצבע לבן או 

 שעות.  6ן להשתמש בנוזל שבבקבוקון. אחרי מיהול התרכיב, יש להשתמש בתמיסה תוך בצבע הנוזל, אי

 

 . מינון ועיתוי: 5

מ"ל של תרכיב מהול. יש לתת את התרכיב בשתי מנות, במרווח  0.3-מק"ג ב 30המינון של תרכיב זה הינו  5.1

 ימים בין שתי ההזרקות.  21של 

, אך אין לחסן מראש ימים לאחר המנה הראשונה נחשבת תקפה 17בדיעבד, מנה שניה שניתנה לפחות  5.2

 . במרווח זה

אם חלף פרק זמן ארוך מהמומלץ בין שתי המנות, ניתן לחסן במנה השניה ואין צורך להתחיל את סדרת  5.3

 החיסון מההתחלה.

 

  . התוויות לתרכיב:6

 שנים ומעלה. 12התווית גיל: התרכיב אושר לשימוש לגילאי  6.1

 התרכיב ניתן כחלק מסדרת החיסון הבסיסית, כלומר כמנת חיסון ראשונה או שניה. 6.2
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 . מנת דחף7

 שנים ומעלה לא תנתנה מתרכיב זה, אלא  מתרכיב ביוולנטי. 12מנות דחף לגילאי 
 

 . חיסון מחלימים: 8

ניתן  חודשים לאחר ההחלמה. 3-מחלימים לא יחוסנו בתרכיב זה. יש לחסן מחלימים בתרכיב ביוולנטי, החל מ

לחסן מחלימים גם במרווח קצר יותר מההחלמה, ובלבד שחלפו שלושה חודשים לפחות ממנת החיסון 

 לחסן בזמן מחלת קורונה פעילה.  איןהאחרונה. 

 

 . הוריות נגד: 9

למטופלים שהגיבו באנפילקסיס למנה קודמת של התרכיב או לכל אחד ממרכיביו, כולל  אין לתת את התרכיב

polyethylene glycol (PEG) . 

 

 . אמצעי זהירות: 10

מעלות צלזיוס). במקרה של מחלה חדה, יש  38-ניתן לחסן מטופלים עם מחלות קלות ללא חום (נמוך מ 10.1

לדחות את מתן התרכיב עד ההחלמה, כדי להימנע מבלבול בין המחלה (כולל תחלואה בקורונה) לאירועים 

 חריגים בסמיכות לקבלת התרכיב. 

לרגית שלא הוגדרה כקשה (קוצר נשימה, התעלפות, ירידת ניתן לחסן מטופלים שהגיבו בעבר בתגובה א 10.2

לחץ דם) מאלרגן ספציפי ידוע, אם אינו ממרכיבי התרכיב, כגון: מזון, תרופות בבליעה (כדורים, סירופ), חומר 

ניגוד רנטגני (בבליעה או בהזרקה), עקיצות דבורניים, אלרגנים נשאפים, לטקס, וכיוצא בזה. מומלצת השגחה 

קות לפחות לאחר מתן התרכיב. כמו כן, ניתן לחסן אנשים הסובלים מאורטיקריה כרונית ספונטנית ד 15למשך 

המלצת האיגוד הישראלי לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית רצוי להשתמש בתכשיר  ללא גורם אלרגי ידוע, אך על פי

 המטפל. ימים או פחות, לפי החלטת הרופא 7החל מיום קבלת החיסון ולמשך אנטי היסטמיני 

, מומלץ ייעוץ אלרגולוג (PEG)למטופלים שידוע על אלרגיה שאינה מסוג אנפילקסיס לפוליאתילן גליקול  10.3

 לפני קבלת החיסון.

מתן מנה שנייה של תרכיב למטופלים שסבלו תופעות אלרגיות (לא כולל אנפילקסיס) לאחר מתן המנה  10.4

 הראשונה:

 מנה הראשונה, המטופל סבל מאחד או יותר מהתסמינים הבאים:שעות מקבלת ה 4אם תוך פרק זמן של 

 ), אודם בפניםurticariaפריחה, גרד, חרלת ( –מערכת העור  •
 קוצר נשימה, שיעול טורדני, צפצופים -מערכת הנשימה  •
 דופק מהיר או ירידה בלחץ דם –מערכת הלב וכלי הדם  •
 בחילה, הקאה, שלשול -מערכת העיכול  •

 

 הרופא המטפל. במידת הצורך, המטופל יופנה על ידו לייעוץ עם רופא מומחה לאלרגיה.יש להתייעץ עם 

במידה ויוחלט שניתן לחסן במנה השנייה, היא תינתן בהשגחת רופא. אתר ההשגחה הינו לפי  שיקול דעת של 

 הרופא המטפל. 
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COVID19 / Pfizer monovalent 12y and above / p4 

אנשים שסבלו מכל תופעה אחרת (למעט אנפילקסיס) בסמיכות לקבלת המנה  ניתן לחסן במנה שנייה 10.5

שעות ויותר אחרי קבלת המנה, פרסטזיות ושיתוק בעצב הפנים  4הראשונה, כולל תגובה אלרגית שהופיעה 

 (פציאליס).

 .G6PDניתן לחסן מטופלים הסובלים מחוסר  10.6

 

 מיוקרדיטיס) בעבר. חיסון אנשים שפיתחו דלקת בשריר הלב (11

מתוך זהירות, אנשים שפיתחו דלקת בשריר הלב (מיוקרדיטיס), עם או בלי דלקת בכיפורת הלב  11.1

או ללא קשר לחיסון נגד נגיף קורונה  m-RNA(פרימיוקרדיטיס), בסמיכות לקבלת מנת חיסון קודמת מסוג 

 מתוצרת אסטרהזניקה.החדש, או לתחלואה בקורונה, יחוסנו בחיסון מתרכיב שונה, לדוגמה 

שנים שפיתחו דלקת בשריר הלב (מיוקרדיטיס) עם או בלי דלקת בכיפורת הלב  18ילדים מתחת לגיל  11.2

או ללא קשר לחיסון נגד נגיף קורונה  m-RNA(פרימיוקרדיטיס), בסמיכות לקבלת מנת חיסון קודמת מסוג 

 לא יחוסנו בשלב זה.  –החדש, או לתחלואה בקורונה 

 

 רועים חריגים בסמיכות לקבלת התרכיב. אי12

 ככלל, אירועים חריגים דווחו יותר בצעירים מאשר במבוגרים. 12.1

), כאבי 60-70%), עייפות (מעל 80-90%אירועים שדווחו לאחר ההזרקה: כאב באיזור ההזרקה (מעל  12.2

ודם ונפיחות באיזור ), א20-25%), כאבי מפרקים (מעל 30-40%), צמרמורות (מעל 40-60%שרירים (מעל 

), 1%-), חולשה (מתחת ל10%), לימפאדנופתיה (עד מעל 50-70%), כאב ראש (מעל 10%ההזרקה (מעל 

 ). האירועים החריגים שנצפו בילדים דומים לאלו שנצפו במבוגרים.10%), שלשול (עד מעל 1-10%בחילה (מעל 

הלב (פריקרדיטיס) נצפתה במקרים נדירים,  דלקת בשריר הלב (מיוקרדיטיס) עם או בלי דלקת בכיפורת 12.3

בדרך כלל עם הסתמנות קלינית קלה, יותר בנערים ובגברים צעירים. התופעה אירעה בשכיחות מירבית של 

, בסמיכות לקבלת המנה השניה מתוצרת פייזר. קשר זה הולך 16-19נערים או גברים צעירים בגילאי  1:6,637

פי הספרות, ממצאים דומים דווחו ממדינות אחרות גם לאחר קבלת החיסון ונחלש ככל שגיל המתחסן עולה. על 

 בתרכיב מתוצרת מודרנה.

 למידע נוסף על אירועים חריגים פוטנציאליים בסמיכות לקבלת התרכיב, יש לעיין בעלון היצרן.

  



 2023 ינוארהאגף לאפידמיולוגיה,  –משרד הבריאות 

COVID19 / Pfizer bivalent original & Omicron, 12y and above / p1 

  Coronavirus (COVID-19) vaccines    קורונה החדשתרכיבים נגד נגיף 
 

 –שנים ומעלה  12) למבוגרים, מגיל Pfizer BioNTech(תוצרת  COVID-19נגד  מנת דחף ביוולנטיתרכיב 
Original / Omicron BA.4/BA.5 

 
 שם התרכיב ומרכיביו .1

 שם התרכיב 1.1
 התרכיב יופיע באחד משני השמות להלן:

 
PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, BIVALENT ORIGINAL AND OMICRON 
BA.4/BA.5 

 
COMIRNATY Original/Omicron BA.4-5 

 

תרכיב ביוולנטי המכיל שני סוגים של מולקולות רנ"א המקודדות לחלבון הספייק, שמקורן בשני זנים שונים של 

) וחלבון הספייק של זן אומיקרון WUHAN/ORIGINALנגיף הקורונה: חלבון הספייק של הזן המקורי  (

(BA.4/BA.5) מק"ג   15. כל מנה מכילהRNA מק"ג כנגד זן אומיקרון, בתוך  15-כנגד הזן המקורי וlipid 

nanoparticles . 

תרכיב זה מתווסף כדחף לתרכיב שהיה בשימוש עד כה שהינו חיסון מונוולנטי (המכיל את חלבון הספייק של 

 יך לשמש לחיסון בסדרה הבסיסית. הזן המקורי בלבד) וממש

מ"ל  2.25בקבוקון אחד של  ללא צורך במיהול.מנתי עם מכסה אפור, המגיע מוכן לשימוש, -הבקבוקון הינו רב

 מ''ל. התרכיב אינו מכיל חומר משמר. 0.3מנות של  6מכיל 

 
 מרכיבים: 1.2

[(4-hydroxybutyl) azanediyl  ] bis (hexane-6, 1-diyl)bis(2-hexyldeconate) 
2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide 
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 
Cholesterol 
Sucrose 
TroMETHAMINE 
TROMETHAMINE HYDROCHLORIDE 
Water for injections 
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 תיאור התרכיב 1.3

. זהו תרכיב חומצת הגרעין nucleoside-modified messenger RNA vaccine (mRNA)התרכיב הינו מסוג 

המשתמש בקוד הגנטי של המחולל כחיסון. התרכיב מהונדס במעבדה ומוכנס לתוך חלקיקי שומן הנספגים על 

ידי תאי המארח. עם כניסתו לתא המארח, התרכיב גורם לתרגום הגן ומוביל לייצור חלבון הדורבן. הנוגדנים 

פן התא המארח. בנוסף, התרכיב משרה תגובה חיסונית תאית שהגוף מייצר מנטרלים את החיבור בין הנגיף לדו

 . חומצת הגרעין מתפרקת תוך ימים ספורים. spike (S)נגד אנטיגן הדורבן 

 
 . יעילות התרכיב2

, קבלת התרכיב תוביל ליצירת נוגדנים מנטרלים בכייל mRNAבהסתמך על המידע שהצטבר משימוש בתרכיבי 

. יעילות SARS-CoV-2, ובכך תקנה הגנה מפני תחלואה בנגיף Tמסוג גבוה, ולתגובה של לימפוציטים 

התרכיבים יכולה להשתנות בהתאם לזן הנגיפי ולמשך הזמן שחלף מהחיסון. בהתאם למידע שהצטבר עד כה, 

 מנת דחף מעלה את יעילות החיסון.

 

  . אחסון התרכיב3

מעלות מתחת  60-90רטורות של בין מעלות צלזיוס מתחת לאפס (בטווח טמפ 70-התרכיב דורש אחסון ב

 10. יש להפשיר את התרכיב לפני השימוש. ניתן לאחסנו עד חודשים 18לאפס). אורך חיי המדף בטמפ' זו הינו 

מעלות צלזיוס מעל האפס. חיי המדף בקירור מצויינים על מדבקת התוקף  2-8שבועות בקירור בטמפרטורה של 

  אין להקפיא שוב לאחר הפשרה.יך התפוגה מרגע ההפשרה. המודבקת על האריזה. יש לעדכן את תאר

מעלות צלזיוס מעל האפס.  2-30שעות בטמפרטורת החדר של  12לפני פתיחת הבקבוקון, ניתן לאחסנו עד 

 מעלות צלזיוס מעל האפס).  30שעות בטמפרטורת החדר (עד  12לאחר הפתיחה, התרכיב יציב למשך 

 

 . פרזנטציה 4

  אריזה משתנה.כמות הבקבוקונים ב. מנתי עם מכסה בצבע אפור-רבינו הבקבוקון ה

  .שבועות מרגע ההפשרה, המופיע על המדבקה שעל האריזה 10מגיע מופשר עם תאריך תפוגה של הבקבוקון 

 : ניתן לחסן מנה שישית מאותו בקבוקון אם קיים לכך נפח בכמות מספקת.הערה

 הכנת התרכיב להזרקה: 4.1

אין פעמים (אין לנער אותו), לחטא את פקק הבקבוקון.  10טרם השימוש, יש להפוך את הבקבוקון בעדינות 
 למהול את התרכיב.
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 . מינון ועיתוי: 5

 מ''ל.  0.3-מק''ג ב 30המינון של תרכיב זה הינו  5.1

זה ניתן רק כמנת דחף למי שחוסן לפחות בסדרת בסיס (שתי מנות הראשונות), ולמי שהוגדר תרכיב  5.2

 להלן).  6כמחלים (ראה סעיף 

 התרכיב יינתן במקרים הבאים: 5.3

כנגד הזן המקורי של נגיף קורונה   מונווולנטי,לפחות מקבלת סדרה בסיסית של חיסון  שלושה חודשים •

 משרד הבריאות. החדש, המוכר ע''י

כנגד נגיף קורונה החדש, המוכר ע''י  מונווולנטילפחות מקבלת מנת דחף של חיסון  שלושה חודשים •

 משרד הבריאות.

 

 . התוויות לתרכיב: 6

 שנים ומעלה. 12התווית גיל: התרכיב אושר לשימוש לגיל  6.1

 לעיל. 5התרכיב ניתן כמנת דחף, בהתאם למפורט בסעיף  6.2

 

 . חיסון מחלימים: 7

 מומלץ לחסן בתרכיב זה מחלימים, בין אם חוסנו ובין אם לאו. 7.1

 מחלים שלא חוסן מומלץ שיתחסן החל משלושה חודשים לאחר ההחלמה. 

מחלים שחוסן במנה כלשהיא, מומלץ שיחוסן שלושה חודשים לפחות לאחר החיסון האחרון או ההחלמה,  7.2

 המאוחר מביניהם.

חסן מחלימים גם במרווח קצר יותר מההחלמה, ובלבד שחלפו שלושה חודשים לפחות ממנת החיסון ניתן ל 7.3

 לחסן בזמן מחלת קורונה פעילה.  איןהאחרונה. 

 

 . חיסון אנשים שלא חוסנו ולא חלו8

יש לחסן את מי שלא הוגדר כמחלים ולא חוסן תחילה בסדרת בסיס (שתי מנות לפחות) של תרכיב מונוולנטי 

 הזן המקורי. מנת דחף תינתן בתרכיב הביוולנטי על פי ההוראות בתדריך זה. נגד

 
 . הוריות נגד: 9

אין לתת את התרכיב למטופלים שהגיבו באנפילקסיס למנה קודמת של התרכיב או לכל אחד ממרכיביו, כולל 

polyethylene glycol (PEG) . 
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  . אמצעי זהירות:10

מעלות צלזיוס). במקרה של מחלה חדה, יש  38-ניתן לחסן מטופלים עם מחלות קלות ללא חום (נמוך מ 10.1

לדחות את מתן התרכיב עד ההחלמה, כדי להימנע מבלבול בין המחלה (כולל תחלואה בקורונה) לאירועים 

 יב. חריגים בסמיכות לקבלת התרכ

ניתן לחסן מטופלים שהגיבו בעבר בתגובה אלרגית שלא הוגדרה כקשה (קוצר נשימה, התעלפות, ירידת  10.2

לחץ דם) מאלרגן ספציפי ידוע, אם אינו ממרכיבי התרכיב, כגון: מזון, תרופות בבליעה (כדורים, סירופ), חומר 

נשאפים, לטקס, וכיוצא בזה. מומלצת השגחה ניגוד רנטגני (בבליעה או בהזרקה), עקיצות דבורניים, אלרגנים 

דקות לפחות לאחר מתן התרכיב. כמו כן, ניתן לחסן אנשים הסובלים מאורטיקריה כרונית ספונטנית  15למשך 

ללא גורם אלרגי ידוע, אך על פי המלצת האיגוד הישראלי לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית רצוי להשתמש בתכשיר 

 ימים או פחות, לפי החלטת הרופא המטפל. 7בלת החיסון ולמשך אנטי היסטמיני החל מיום ק

, מומלץ ייעוץ אלרגולוג (PEG)למטופלים שידוע על אלרגיה שאינה מסוג אנפילקסיס לפוליאתילן גליקול  10.3

 לפני קבלת החיסון.

 מונווולנטי:מתן התרכיב למטופלים שסבלו מתופעות אלרגיות (לא כולל אנפילקסיס) לאחר מנות החיסון ה 10.4

 שעות מקבלת מנה קודמת, המטופל סבל מאחד או יותר מהתסמינים הבאים: 4אם תוך פרק זמן של 

 ), אודם בפניםurticariaפריחה, גרד, חרלת ( –מערכת העור  •
 קוצר נשימה, שיעול טורדני, צפצופים -מערכת הנשימה  •
 דופק מהיר או ירידה בלחץ דם –מערכת הלב וכלי הדם  •
 בחילה, הקאה, שלשול -ול מערכת העיכ •

 יש להתייעץ עם הרופא המטפל. במידת הצורך, המטופל יופנה על ידו לייעוץ עם רופא מומחה לאלרגיה.

 במידה ויוחלט שניתן לחסן, המנה תינתן בהשגחת רופא. אתר ההשגחה הינו לפי שיקול דעת של הרופא המטפל. 

ט אנפילקסיס) בסמיכות לקבלת המנה הראשונה, כולל ניתן לחסן אנשים שסבלו מכל תופעה אחרת (למע 10.5

 שעות ויותר אחרי קבלת המנה, פרסטזיות ושיתוק בעצב הפנים (פציאליס). 4תגובה אלרגית שהופיעה 

 .G6PDניתן לחסן מטופלים הסובלים מחוסר  10.6

 
 . חיסון אנשים שפיתחו דלקת בשריר הלב (מיוקרדיטיס) בעבר11

אנשים שפיתחו דלקת בשריר הלב (מיוקרדיטיס), עם או בלי דלקת בכיפורת הלב מתוך זהירות,  11.1

או ללא קשר לחיסון נגד נגיף קורונה  m-RNA(פרימיוקרדיטיס), בסמיכות לקבלת מנת חיסון קודמת מסוג 

 החדש, או לתחלואה בקורונה, יחוסנו בחיסון מתרכיב שונה, לדוגמה מתוצרת אסטרהזניקה.

שנים שפיתחו דלקת בשריר הלב (מיוקרדיטיס) עם או בלי דלקת בכיפורת הלב  18לגיל ילדים מתחת  11.2

או ללא קשר לחיסון נגד נגיף קורונה  m-RNA(פרימיוקרדיטיס), בסמיכות לקבלת מנת חיסון קודמת מסוג 

 לא יחוסנו בשלב זה.  –החדש, או לתחלואה בקורונה 
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 . אירועים חריגים בסמיכות לקבלת התרכיב12

 original andנתוני הבטיחות נסמכים על נתוני המחקרים של התרכיבים המונוולנטים ותרכיב ביוולנטי (

omicron BA.1.( 

 ככלל, אירועים חריגים דווחו יותר בצעירים מאשר במבוגרים. 12.1

), כאבי 60-70%), עייפות (מעל 80-90%ר ההזרקה: כאב באיזור ההזרקה (מעל אירועים שדווחו לאח 12.2

), חום ונפיחות באיזור 20-25%), כאבי מפרקים (מעל 30-40%), צמרמורות (מעל 40-60%שרירים (מעל 

), 1%-), חולשה (מתחת ל10%), לימפאדנופתיה (עד מעל 50-70%), כאב ראש (מעל 10%ההזרקה (מעל 

 ). האירועים החריגים שנצפו בילדים דומים לאלו שנצפו במבוגרים.10%), שלשול (עד מעל 1-10%בחילה (מעל 

דלקת בשריר הלב (מיוקרדיטיס) עם או בלי דלקת בכיפורת הלב (פריקרדיטיס) נצפתה במקרים נדירים,  12.3

ת מירבית של בדרך כלל עם הסתמנות קלינית קלה, יותר בנערים ובגברים צעירים. התופעה אירעה בשכיחו

, בסמיכות לקבלת המנה השניה מתוצרת פייזר. קשר זה הולך 16-19נערים או גברים צעירים בגילאי  1:6,637

ונחלש ככל שגיל המתחסן עולה. על פי הספרות, ממצאים דומים דווחו ממדינות אחרות גם לאחר קבלת החיסון 

 בתרכיב מתוצרת מודרנה.

 נציאליים בסמיכות לקבלת התרכיב, יש לעיין בעלון היצרן.למידע נוסף על אירועים חריגים פוט
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  Coronavirus (COVID-19) vaccines     תרכיבים נגד נגיף קורונה החדש
 

 שנים ומעלה  18) למבוגרים, מגיל Modernaתוצרת  COVID )Spikevax-19נגד  מונוולנטיתרכיב 

 ומרכיביושם התרכיב  .1

  SPIKEVAX שם התרכיב: 1.1

 

המקודד לחלבון הספייק של זן הקורונה המקורי   mRNAתרכיב מונוולנטי, המכיל 

)WUHAN/ORIGINAL .(שתי המנות הראשונות) התרכיב משמש לחיסון במסגרת הסדרה הבסיסית .(

מנות של  10כל בקבוקון מכיל  אדום ותווית עם שוליים בצבע כחול בהיר.הבקבוקון הינו רב מנתי עם מכסה 

 מ''ל. התרכיב אינו מכיל חומר משמר.  0.5

 מרכיבים: 1.2

1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC) 
acetic acid 
cholesterol 
Sm-102 LIPID NANOPARTICLE 
PEG2000 DMG 1,2-dimyristoyl-rac-glycerol, methoxypolyethyleneglycol 
sodium acetate 
sucrose 
tromethamine 
tromethamine hydrochloride 
water for injection 

 

 תיאור התרכיב 1.3

. זהו תרכיב חומצת הגרעין nucleoside-modified messenger RNA vaccine (mRNA)התרכיב הינו מסוג 

המשתמש בקוד הגנטי של המחולל כחיסון. התרכיב מהונדס במעבדה ומוכנס לתוך חלקיקי שומן הנספגים על 

ידי תאי המארח. עם כניסתו לתא המארח, התרכיב גורם לתרגום הגן ומוביל לייצור חלבון הדורבן. הנוגדנים 

פן התא המארח. בנוסף, התרכיב משרה תגובה חיסונית תאית שהגוף מייצר מנטרלים את החיבור בין הנגיף לדו

 . חומצת הגרעין מתפרקת תוך ימים ספורים. spike (S)נגד אנטיגן הדורבן 

 

 . יעילות התרכיב2

, קבלת התרכיב תוביל ליצירת נוגדנים מנטרלים בכייל mRNAבהסתמך על המידע שהצטבר משימוש בתרכיבי 

. יעילות SARS-CoV-2, ובכך תקנה הגנה מפני תחלואה בנגיף Tגבוה, ולתגובה של לימפוציטים מסוג 

התרכיבים יכולה להשתנות בהתאם לזן הנגיפי ולמשך הזמן שחלף מהחיסון. בהתאם למידע שהצטבר עד כה, 

 ן.מנת דחף מעלה את יעילות החיסו
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  . אחסון התרכיב3

מעלות מתחת לאפס. אורך חיי המדף בטמפ' זו הינו  15-50התרכיב דורש אחסון בטווח טמפרטורות של בין 

 חודשים.  9

הערה: יש לשים לב להארכת תוקף של אצוות ספציפיות של חיסוני מודרנה, בעדכוני אגף הרוקחות והמכון 
 לביקורת ותקנים של חומרי רפואה.   

מעלות צלזיוס  2-8ימים בקירור בטמפרטורה של  30יש להפשיר את התרכיב לפני השימוש. ניתן לאחסנו עד 

אין להקפיא שוב לאחר מדבקת התוקף המודבקת על האריזה.  מעל האפס. חיי המדף בקירור מצויינים על

  הפשרה.

מעלות צלזיוס מעל האפס.  8-25שעות בטמפרטורת החדר של  24לפני פתיחת הבקבוקון, ניתן לאחסנו עד 

 מעלות צלזיוס מעל האפס.  2-25שעות בטמפרטורת החדר שבין  12לאחר הפתיחה, התרכיב יציב למשך 

 

 . פרזנטציה 4

מנתי עם מכסה בצבע אדום ותווית עם שוליים -וני החיסון מגיעים באריזות במספר גדלים. הבקבוקון הרבבקבוק

ימים מרגע ההפשרה, המופיע על המדבקה שעל  30בצבע כחול בהיר, מגיע מופשר עם תאריך תפוגה של 

 האריזה. 

 הכנת התרכיב להזרקה: 4.1

 לפני השאיבה. יש לחטא את פקק הבקבוקון אין למהול את התרכיב.

. הוא יכול להכיל חלקיקים לבנים או שקופים, הקשורים למוצר עצמו. OFF-WHITEהתרכיב נראה בצבע לבן או 

אם יש שינויי צבע או חלקיקים אחרים, אין להשתמש בנוזל שבבקבוקון. יש לערבל את הבקבוקון בעדינות אחרי 

 ההפשרה ואחרי כל שאיבת מנה. אין לנער אותו.

 תן לשאוב את מלוא המנה הרצויה מהבקבוקון, יש לזרוק את השארית. אין לשלב בין שני בקבוקונים.  אם לא ני

 

 . מינון ועיתוי: 5

מ"ל של תרכיב. יש לתת את התרכיב בשתי מנות, במרווח של  0.5-מק"ג ב 100המינון של תרכיב זה הינו  5.1

 ימים בין שתי ההזרקות.  28

, אך אין לחסן מראש ימים לאחר המנה הראשונה נחשבת תקפה 24שניתנה לפחות בדיעבד, מנה שניה  5.2

 . במרווח זה

אם חלף פרק זמן ארוך מהמומלץ בין שתי המנות, ניתן לחסן במנה השניה ואין צורך להתחיל את סדרת  5.3

 החיסון מההתחלה.
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  . התוויות לתרכיב:6

 שנים ומעלה. 18ת גיל: התרכיב אושר לשימוש לגילאי התווי 6.1

 התרכיב ניתן כחלק מסדרת החיסון הבסיסית, כלומר כמנת חיסון ראשונה או שניה.  6.2

 

 . מנת דחף7

 שנים ומעלה לא תנתנה מתרכיב זה, אלה מתרכיב ביוולנטי. 12מנות דחף לגילאי 
 
 . חיסון מחלימים: 8

ניתן  חודשים לאחר ההחלמה. 3-מחלימים לא יחוסנו בתרכיב זה. יש לחסן מחלימים בתרכיב ביוולנטי, החל מ

לחסן מחלימים גם במרווח קצר יותר מההחלמה, ובלבד שחלפו שלושה חודשים לפחות ממנת החיסון 

 לחסן בזמן מחלת קורונה פעילה.  איןהאחרונה. 

 

 . הוריות נגד: 9

אין לתת את התרכיב למטופלים שהגיבו באנפילקסיס למנה קודמת של התרכיב או לכל אחד ממרכיביו, כולל 

polyethylene glycol (PEG) . 

 

 . אמצעי זהירות: 10

מעלות צלזיוס). במקרה של מחלה חדה, יש  38-ניתן לחסן מטופלים עם מחלות קלות ללא חום (נמוך מ 10.1

ההחלמה, כדי להימנע מבלבול בין המחלה (כולל תחלואה בקורונה) לאירועים לדחות את מתן התרכיב עד 

 חריגים בסמיכות לקבלת התרכיב. 

ניתן לחסן מטופלים שהגיבו בעבר בתגובה אלרגית שלא הוגדרה כקשה (קוצר נשימה, התעלפות, ירידת  10.2

ופות בבליעה (כדורים, סירופ), חומר לחץ דם) מאלרגן ספציפי ידוע, אם אינו ממרכיבי התרכיב, כגון: מזון, תר

ניגוד רנטגני (בבליעה או בהזרקה), עקיצות דבורניים, אלרגנים נשאפים, לטקס, וכיוצא בזה. מומלצת השגחה 

דקות לפחות לאחר מתן התרכיב. כמו כן, ניתן לחסן אנשים הסובלים מאורטיקריה כרונית ספונטנית  15למשך 

המלצת האיגוד הישראלי לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית רצוי להשתמש בתכשיר  ללא גורם אלרגי ידוע, אך על פי

 ימים או פחות, לפי החלטת הרופא המטפל. 7החל מיום קבלת החיסון ולמשך אנטי היסטמיני 

, מומלץ ייעוץ אלרגולוג (PEG)למטופלים שידוע על אלרגיה שאינה מסוג אנפילקסיס לפוליאתילן גליקול  10.3

 חיסון.לפני קבלת ה
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מתן מנה שנייה של תרכיב למטופלים שסבלו תופעות אלרגיות (לא כולל אנפילקסיס) לאחר מתן המנה  10.4

 הראשונה:

 שעות מקבלת המנה הראשונה, המטופל סבל מאחד או יותר מהתסמינים הבאים: 4אם תוך פרק זמן של 

 ), אודם בפניםurticariaחרלת ( פריחה, גרד, –מערכת העור  •
 קוצר נשימה, שיעול טורדני, צפצופים -מערכת הנשימה  •
 דופק מהיר או ירידה בלחץ דם –מערכת הלב וכלי הדם  •
 בחילה, הקאה, שלשול -מערכת העיכול  •

 יש להתייעץ עם הרופא המטפל. במידת הצורך, המטופל יופנה על ידו לייעוץ עם רופא מומחה לאלרגיה.

ויוחלט שניתן לחסן במנה השנייה, היא תינתן בהשגחת רופא. אתר ההשגחה הינו לפי  שיקול דעת של  במידה

 הרופא המטפל. 

ניתן לחסן במנה שנייה אנשים שסבלו מכל תופעה אחרת (למעט אנפילקסיס) בסמיכות לקבלת המנה  10.5

פרסטזיות ושיתוק בעצב הפנים שעות ויותר אחרי קבלת המנה,  4הראשונה, כולל תגובה אלרגית שהופיעה 

 (פציאליס).

 .G6PDניתן לחסן מטופלים הסובלים מחוסר  10.6

 

 . חיסון אנשים שפיתחו דלקת בשריר הלב (מיוקרדיטיס) בעבר11

מתוך זהירות, אנשים שפיתחו דלקת בשריר הלב (מיוקרדיטיס), עם או בלי דלקת בכיפורת הלב 

או ללא קשר לחיסון נגד נגיף קורונה  m-RNAיסון קודמת מסוג (פרימיוקרדיטיס), בסמיכות לקבלת מנת ח

 החדש, או לתחלואה בקורונה, יחוסנו בחיסון מתרכיב שונה, לדוגמה מתוצרת אסטרהזניקה.

 

 . אירועים חריגים בסמיכות לקבלת התרכיב12

 ככלל, אירועים חריגים דווחו יותר בצעירים מאשר במבוגרים. 12.1

), כאבי 60-70%), עייפות (מעל 80-90%אירועים שדווחו לאחר ההזרקה: כאב באיזור ההזרקה (מעל  12.2

), אודם ונפיחות באיזור 20-25%), כאבי מפרקים (מעל 30-40%), צמרמורות (מעל 40-60%שרירים (מעל 

), 1%-תחת ל), חולשה (מ10%), לימפאדנופתיה (עד מעל 50-70%), כאב ראש (מעל 10%ההזרקה (מעל 

 ). האירועים החריגים שנצפו בילדים דומים לאלו שנצפו במבוגרים.10%), שלשול (עד מעל 1-10%בחילה (מעל 

דלקת בשריר הלב (מיוקרדיטיס) עם או בלי דלקת בכיפורת הלב (פריקרדיטיס) נצפתה במקרים נדירים,  12.3

רים. התופעה אירעה בשכיחות מירבית של בדרך כלל עם הסתמנות קלינית קלה, יותר בנערים ובגברים צעי

, בסמיכות לקבלת המנה השניה מתוצרת פייזר. קשר זה הולך 16-19נערים או גברים צעירים בגילאי  1:6,637

ונחלש ככל שגיל המתחסן עולה. על פי הספרות, ממצאים דומים דווחו ממדינות אחרות גם לאחר קבלת החיסון 

 בתרכיב מתוצרת מודרנה.

 סף על אירועים חריגים פוטנציאליים בסמיכות לקבלת התרכיב, יש לעיין בעלון היצרן.למידע נו
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  Coronavirus (COVID-19) vaccines     תרכיבים נגד נגיף קורונה החדש
 

 –שנים ומעלה  18למבוגרים, מגיל  מודרנהתוצרת  COVID-19נגד  מנת דחף ביוולנטיתרכיב 
Original / Omicron BA.4/BA.5 

 
 שם התרכיב ומרכיביו .1

 שם התרכיב 1.2

SPIKEVAX , BIVALENT (ORIGINAL/OMICRON BA.4-5) 
 

, שמקורן בשני זנים שונים של תרכיב ביוולנטי המכיל שני סוגים של מולקולות רנ"א המקודדות לחלבון הספייק

) וחלבון הספייק של זן אומיקרון WUHAN/ORIGINALנגיף הקורונה: חלבון הספייק של הזן המקורי (

(BA.4/BA.5) מק"ג   25מ''ל מכילה  0.5. מנה שלRNA מק"ג כנגד זן אומיקרון, בתוך  25-כנגד הזן המקורי ו

lipid nanoparticles 

כיב שהיה בשימוש עד כה שהינו חיסון מונוולנטי (המכיל את חלבון הספייק של תרכיב זה מתווסף כדחף לתר

 הזן המקורי בלבד) וממשיך לשמש לחיסון בסדרה הבסיסית. 

 ללא צורך במיהול.מנתי עם מכסה בצבע כחול כהה ותווית בצבע אפור, המגיע מוכן לשימוש, -הבקבוקון הינו רב

 מ''ל. התרכיב אינו מכיל חומר משמר. 0.5נו מ"ל. נפח המנה הי 2.5כל בקבוקון מכיל 

 
 מרכיבים: 1.3

 
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC) 
acetic acid 
cholesterol 
heptadecan-9-yl8-{(2-hydroxyethyl)[6-oxo-6-
(undecyloxy)hexyl]amino}octanoate) (Sm-102)  
1,2-dimyristoyl-rac-glycerol, methoxypolyethyleneglycol (PEG2000 DMG) 
sodium acetate trihdrate 
sucrose 
tromethamine 
tromethamine hydrochloride 
water for injection 

 
 תיאור התרכיב 1.4

. זהו תרכיב חומצת הגרעין nucleoside-modified messenger RNA vaccine (mRNA)התרכיב הינו מסוג 

המשתמש בקוד הגנטי של המחולל כחיסון. התרכיב מהונדס במעבדה ומוכנס לתוך חלקיקי שומן הנספגים על 

ידי תאי המארח. עם כניסתו לתא המארח, התרכיב גורם לתרגום הגן ומוביל לייצור חלבון הדורבן. הנוגדנים 

פן התא המארח. בנוסף, התרכיב משרה תגובה חיסונית תאית שהגוף מייצר מנטרלים את החיבור בין הנגיף לדו

 . חומצת הגרעין מתפרקת תוך ימים ספורים. spike (S)נגד אנטיגן הדורבן 
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 . יעילות התרכיב2

, קבלת התרכיב תוביל ליצירת נוגדנים מנטרלים בכייל mRNAבהסתמך על המידע שהצטבר משימוש בתרכיבי 

. יעילות SARS-CoV-2, ובכך תקנה הגנה מפני תחלואה בנגיף Tגבוה, ולתגובה של לימפוציטים מסוג 

התרכיבים יכולה להשתנות בהתאם לזן הנגיפי ולמשך הזמן שחלף מהחיסון. בהתאם למידע שהצטבר עד כה, 

 ן.מנת דחף מעלה את יעילות החיסו

 

  . אחסון התרכיב3

 9מעלות מתחת לאפס. אורך חיי המדף בטמפ' זו הינו  15-50התרכיב דורש אחסון בטווח טמפרטורות של בין 

 חודשים. 

הערה: יש לשים לב להארכת תוקף של אצוות ספציפיות של חיסוני מודרנה, בעדכוני אגף הרוקחות והמכון 
 לביקורת ותקנים של חומרי רפואה.   

מעלות צלזיוס  2-8ימים בקירור בטמפרטורה של  30יש להפשיר את התרכיב לפני השימוש. ניתן לאחסנו עד 

אין להקפיא שוב לאחר מעל האפס. חיי המדף בקירור מצויינים על מדבקת התוקף המודבקת על האריזה. 

  הפשרה.

מעלות צלזיוס מעל האפס.  8-25שעות בטמפרטורת החדר של  24לפני פתיחת הבקבוקון, ניתן לאחסנו עד 

אפס. יש להגן מעלות צלזיוס מעל ה 2-25שעות בטמפרטורה שבין  12לאחר הפתיחה, התרכיב יציב למשך 

 מחשיפה לאור השמש.

 

 . פרזנטציה 4

מנתי עם מכסה בצבע כחול כהה ותווית בצבע -בקבוקוני החיסון מגיעים באריזות במספר גדלים. הבקבוקון הרב

 ימים מרגע ההפשרה, המופיע על המדבקה שעל האריזה.  30ר עם תאריך תפוגה של אפור, מגיע מופש

 הכנת התרכיב להזרקה: 4.1

 יש לחטא את פקק הבקבוקון לפני השאיבה. אין למהול את התרכיב.

. הוא יכול להכיל חלקיקים לבנים או שקופים, הקשורים למוצר עצמו. OFF-WHITEהתרכיב נראה בצבע לבן או 

שינויי צבע או חלקיקים אחרים, אין להשתמש בנוזל שבבקבוקון. יש לערבל את הבקבוקון בעדינות אחרי אם יש 

 ההפשרה ואחרי כל שאיבת מנה. אין לנער אותו.

 אם לא ניתן לשאוב את מלוא המנה הרצויה מהבקבוקון, יש לזרוק את השארית. אין לשלב בין שני בקבוקונים.
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 . מינון ועיתוי: 5

 מ''ל. 0.5מינון התרכיב הינו  5.1

תרכיב זה ניתן רק כמנת דחף למי שחוסן לפחות בסדרת בסיס (שתי המנות הראשונות), ולמי שהוגדר  5.2

 להלן).  6כמחלים (ראה סעיף 

 התרכיב יינתן במקרים הבאים: 5.3

כנגד הזן המקורי של נגיף קורונה   מונווולנטי,לפחות מקבלת סדרה בסיסית של חיסון  שלושה חודשים •

 החדש, המוכר ע''י משרד הבריאות.

כנגד נגיף קורונה החדש, המוכר ע''י  מונווולנטילפחות מקבלת מנת דחף של חיסון  שלושה חודשים •

 משרד הבריאות.

 

 . התוויות לתרכיב: 6

 לעיל. 5שנים ומעלה, כמפורט בסעיף  18אושר לשימוש לגיל התווית גיל: התרכיב  6.1

 לעיל. 5התרכיב ניתן כמנת דחף,כמפורט בסעיף  6.2

 

 . חיסון מחלימים: 7

 מומלץ לחסן בתרכיב זה מחלימים, בין אם חוסנו ובין אם לאו. 7.1

 מחלים שלא חוסן מומלץ שיתחסן החל משלושה חודשים לאחר ההחלמה. 

מנה כלשהיא, מומלץ שיתחסן שלושה חודשים לפחות לאחר החיסון האחרון או ההחלמה, מחלים שחוסן ב 7.2

 המאוחר מביניהם.

ניתן לחסן מחלימים גם במרווח קצר יותר מההחלמה, ובלבד שחלפו שלושה חודשים לפחות ממנת החיסון  7.3

 לחסן בזמן מחלת קורונה פעילה.  איןהאחרונה. 

 

 חלו. חיסון אנשים שלא חוסנו ולא 8

יש לחסן את מי שלא הוגדר כמחלים ולא חוסן תחילה בסדרת בסיס (שתי מנות לפחות) של תרכיב מונוולנטי 

 נגד הזן המקורי. מנת דחף תינתן בתרכיב הביוולנטי על פי ההוראות בתדריך זה.

 

 . הוריות נגד: 9

אין לתת את התרכיב למטופלים שהגיבו באנפילקסיס למנה קודמת של התרכיב או לכל אחד ממרכיביו, כולל 

polyethylene glycol (PEG) . 
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  . אמצעי זהירות:10

מעלות צלזיוס). במקרה של מחלה חדה, יש  38-ניתן לחסן מטופלים עם מחלות קלות ללא חום (נמוך מ 10.1

לדחות את מתן התרכיב עד ההחלמה, כדי להימנע מבלבול בין המחלה (כולל תחלואה בקורונה) לאירועים 

 חריגים בסמיכות לקבלת התרכיב. 

לרגית שלא הוגדרה כקשה (קוצר נשימה, התעלפות, ירידת ניתן לחסן מטופלים שהגיבו בעבר בתגובה א 10.2

לחץ דם) מאלרגן ספציפי ידוע, אם אינו ממרכיבי התרכיב, כגון: מזון, תרופות בבליעה (כדורים, סירופ), חומר 

ניגוד רנטגני (בבליעה או בהזרקה), עקיצות דבורניים, אלרגנים נשאפים, לטקס, וכיוצא בזה. מומלצת השגחה 

קות לפחות לאחר מתן התרכיב. כמו כן, ניתן לחסן אנשים הסובלים מאורטיקריה כרונית ספונטנית ד 15למשך 

ללא גורם אלרגי ידוע, אך על פי המלצת האיגוד הישראלי לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית רצוי להשתמש בתכשיר 

 המטפל. ימים או פחות, לפי החלטת הרופא 7אנטי היסטמיני החל מיום קבלת החיסון ולמשך 

, מומלץ ייעוץ אלרגולוג (PEG)למטופלים שידוע על אלרגיה שאינה מסוג אנפילקסיס לפוליאתילן גליקול  10.3

 לפני קבלת החיסון.

 מתן התרכיב למטופלים שסבלו מתופעות אלרגיות (לא כולל אנפילקסיס) לאחר מנות החיסון המונווולנטי: 10.4

 ודמת, המטופל סבל מאחד או יותר מהתסמינים הבאים:שעות מקבלת מנה ק 4אם תוך פרק זמן של 

 ), אודם בפניםurticariaפריחה, גרד, חרלת ( –מערכת העור  •
 קוצר נשימה, שיעול טורדני, צפצופים -מערכת הנשימה  •
 דופק מהיר או ירידה בלחץ דם –מערכת הלב וכלי הדם  •
 בחילה, הקאה, שלשול -מערכת העיכול  •

 המטפל. במידת הצורך, המטופל יופנה על ידו לייעוץ עם רופא מומחה לאלרגיה.יש להתייעץ עם הרופא 

 במידה ויוחלט שניתן לחסן, המנה תינתן בהשגחת רופא. אתר ההשגחה הינו לפי שיקול דעת של הרופא המטפל. 

ל ניתן לחסן אנשים שסבלו מכל תופעה אחרת (למעט אנפילקסיס) בסמיכות לקבלת המנה הראשונה, כול 10.5

 שעות ויותר אחרי קבלת המנה, פרסטזיות ושיתוק בעצב הפנים (פציאליס). 4תגובה אלרגית שהופיעה 

 .G6PDניתן לחסן מטופלים הסובלים מחוסר  10.6

 
 . חיסון אנשים שפיתחו דלקת בשריר הלב (מיוקרדיטיס) בעבר11

), עם או בלי דלקת בכיפורת הלב מתוך זהירות, אנשים שפיתחו דלקת בשריר הלב (מיוקרדיטיס

או ללא קשר לחיסון נגד נגיף קורונה  m-RNA(פרימיוקרדיטיס), בסמיכות לקבלת מנת חיסון קודמת מסוג 

 החדש, או לתחלואה בקורונה, יחוסנו בחיסון מתרכיב שונה, לדוגמה מתוצרת אסטרהזניקה.
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 . אירועים חריגים בסמיכות לקבלת התרכיב12

 original andנתוני הבטיחות נסמכים על נתוני המחקרים של התרכיבים המונוולנטים ותרכיב ביוולנטי (

omicron BA.1.( 

 ככלל, אירועים חריגים דווחו יותר בצעירים מאשר במבוגרים. 12.1

), כאבי 60-70%), עייפות (מעל 80-90%הזרקה (מעל אירועים שדווחו לאחר ההזרקה: כאב באיזור ה 12.2

), חום ונפיחות באיזור 20-25%), כאבי מפרקים (מעל 30-40%), צמרמורות (מעל 40-60%שרירים (מעל 

), 1%-), חולשה (מתחת ל10%), לימפאדנופתיה (עד מעל 50-70%), כאב ראש (מעל 10%ההזרקה (מעל 

 ). האירועים החריגים שנצפו בילדים דומים לאלו שנצפו במבוגרים.10%), שלשול (עד מעל 1-10%בחילה (מעל 

דלקת בשריר הלב (מיוקרדיטיס) עם או בלי דלקת בכיפורת הלב (פריקרדיטיס) נצפתה במקרים נדירים,  12.3

של  בדרך כלל עם הסתמנות קלינית קלה, יותר בנערים ובגברים צעירים. התופעה אירעה בשכיחות מירבית

, בסמיכות לקבלת המנה השניה מתוצרת פייזר. קשר זה הולך 16-19נערים או גברים צעירים בגילאי  1:6,637

ונחלש ככל שגיל המתחסן עולה. על פי הספרות, ממצאים דומים דווחו ממדינות אחרות גם לאחר קבלת החיסון 

 בתרכיב מתוצרת מודרנה.

 בסמיכות לקבלת התרכיב, יש לעיין בעלון היצרן. למידע נוסף על אירועים חריגים פוטנציאליים
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 Coronavirus (COVID-19) vaccines     תרכיבים נגד נגיף קורונה החדש
 

 שם התרכיב ומרכיביו .1

מתוצרת   NUVAXOVID COVID -19 VACCINE (Recombinant, Adjuvanted)שם התרכיב:  1.1

Novavax 

 

 SARS-COV-2 spike protein and is Adjuvanted with Matrix-Mהחומר הפעיל:  1.2

Adjuvant Matrix-M containing per 0.5 mL dose: Fraction-A (42.5 micrograms) and 
Fraction-C (7.5 micrograms) of Quillaja Saponaria Molina extract. 
Cholesterol, phosphatidylcholine (including all-rac-a-Tocopherol), potassium 
dihydrogen phosphate, sodium chloride, Potassium chloride, disodium hydrogen 
phosphate dihydrate, water for injection. 

 

מנות  10מ"ל מכיל  5הבקבוקון הינו רב מנתי. אין צורך למהול את החומר לפני השימוש. בקבוקון אחד של 

של נגיף הקורונה  Sמיקרוגרם של חומר פעיל (חלבון הספייק,  5מ"ל מכילה  0.5מ"ל. כל מנה של  0.5של 

 .Matrix -M)עם אדג'ובנט 

 

 רכיבים נוספים: 1.3

Disodium hydrogen phosphate heptahydrate, sodium dihydrogen phosphate 
monohydrate, sodium chloride, polysorbate 80, sodium hydroxide (for adjustment of pH), 
hydrochloric acid (for adjustment of pH) , water for injection. 

 
 מכיל חומר משמר.  אינוהתרכיב 

 

 תיאור התרכיב 1.4

) של נגיף קורונה החדש, יחד עם מטריקס spike )Sחלבון הדורבן,  -מחלבון רקומביננטי התרכיב עשוי 

, שמאפשר את ההפעלה של תאי מערכת החיסון ואת היווצרות התגובה החיסונית saponinעל בסיס 

 הספציפית נגד חלבון הדורבן.  

 

 . יעילות התרכיב2

וליצירת נוגדנים מנטרלים בכייל  B-ו Tקבלת שתי מנות של התרכיב מובילה להיווצרות תגובה חיסונית של תאי 

. יעילות התרכיב יכולה להשתנות בהתאם למשך SARS-CoV-2גבוה, ובכך מקנה הגנה בפני הדבקה בנגיף 

 הזמן שחלף מהחיסון ובהתאם לזן הנגיפי. 

 

  



 2023 ינוארהאגף לאפידמיולוגיה,  –משרד הבריאות 

COVID19 / Nuvaxovid / p2 

  אחסון התרכיב. 3

 מעלות צלזיוס באריזה המקורית וללא חשיפה לאור. 2-8יש לאחסן את התרכיב בטמפרטורה של 

כאשר הבקבוקונים נמצאים באריזתם המקורית ופקק הבקבוקון של התרכיב לא נוקב, ניתן לאחסן את התרכיב 

וטבע על האריזה או מעלות צלזיוס, בהתאם לתאריך המ 2-8חודשים בטמפרטורה של  9לתקופה של עד 

 9-25שעות בטמפרטורה של  12למדבקת התוקף. בקבוקון שלא נפתח ולא נעשה בו שימוש נשאר יציב במשך 

מעלות צלזיוס, אך יש להעדיף את שמירתו בקירור ככל הניתן. עם פתיחת הבקבוקון ושאיבת המנה הראשונה, 

 מעלות צלזיוס.  2-25שעות בטמפרטורה של  6-תוקף התרכיב ל

 אין להקפיא את בקבוקוני התרכיב.

 
 . פרזנטציה 4

מנות חיסון. התרכיב בבקבוקון מוכן להזרקה, צבעו שקוף עד צהבהב, הנוזל הינו צלול עד  10כל בקבוקון מכיל 

 עכור במידה קלה, ללא חלקיקים נראים לעין.

 
 הכנת התרכיב להזרקה:  4.1

) לפני כל gentle swirlיש לבצע תנועת ערבול עדינה (למהול את התרכיב.  איןהתרכיב מגיע מוכן לשימוש. 

 לשקשק את הבקבוקון. יש לחטא את פקק הבקבוקון לפני השאיבה. איןשאיבה. 

 

 . מינון ועיתוי: 5

מנות של סדרה ראשונית  2-מ"ל של תרכיב. יש לתת את התרכיב ב 0.5 -מק"ג ב 5מינון התרכיב הינו  5.1

 ימים ביניהן.  21במרווח של 

, אך אין לחסן מראש ימים לאחר המנה הראשונה נחשבת תקפה 17בדיעבד, מנה שניה שניתנה לפחות  5.2

 . במרווח זה

אם חלף פרק זמן ארוך מהמומלץ בין שתי המנות, ניתן לחסן במנה השניה ואין צורך להתחיל את סדרת  5.3

 החיסון מההתחלה.

 
  . התוויות לתרכיב:6

 שנים ומעלה. 12ילאי התווית גיל: התרכיב אושר לשימוש לג 6.1

 התרכיב ניתן כחלק מסדרת החיסון הבסיסית, כלומר כמנת חיסון ראשונה או שניה. 6.2

 

 . מנת דחף7

 שנים ומעלה לא תנתן מתרכיב זה, אלא  מתרכיב ביוולנטי.  12מנות דחף לגילאי 

או  mRNA, במידה ויש התווית נגד לחיסון מתוצרת על אף שקיימת עדיפות למנת דחף מתרכיב ביוולנטי

 שנים ומעלה במנת דחף בתרכיב מתוצרת נובהווקס.  12במקרים חריגים, מכל סיבה שהיא, ניתן לחסן בני 
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 . חיסון מחלימים: 8

ניתן  חודשים לאחר ההחלמה. 3-מחלימים לא יחוסנו בתרכיב זה. יש לחסן מחלימים בתרכיב ביוולנטי, החל מ

לחסן מחלימים גם במרווח קצר יותר מההחלמה, ובלבד שחלפו שלושה חודשים לפחות ממנת החיסון 

 לחסן בזמן מחלת קורונה פעילה.  איןהאחרונה. 

או במקרים חריגים,  mRNA מסוגעל אף שקיימת עדיפות לתרכיב ביוולנטי, במידה ויש התווית נגד לחיסון 

 שנים ומעלה במנת דחף בתרכיב מתוצרת נובהווקס. 12יא, ניתן לחסן בני מכל סיבה שה

 

 . הוריות נגד: 9

אין לתת את התרכיב למטופלים שפיתחו תגובה אנפילקטית לאחר קבלת מנה קודמת של התרכיב או לכל אחד 

 ממרכיביו. 

 
  . אמצעי זהירות:10

מעלות צלזיוס). במקרה של מחלה חדה,  38-ניתן לחסן מטופלים עם מחלות קלות ללא חום (נמוך מ 10.1

יש לדחות את מתן התרכיב עד ההחלמה, כדי להימנע מבלבול בין המחלה (כולל תחלואה בקורונה) 

 לאירועים חריגים בסמיכות לקבלת התרכיב. 

הוגדרה כקשה (קוצר נשימה, התעלפות, ניתן לחסן מטופלים שהגיבו בעבר בתגובה אלרגית שלא  10.2

ירידת לחץ דם) מאלרגן ספציפי ידוע, אם אינו ממרכיבי התרכיב, כגון: מזון, תרופות בבליעה (כדורים, 

סירופ), חומר ניגוד רנטגני (בבליעה או בהזרקה), עקיצות דבורניים, אלרגנים נשאפים, לטקס, וכיוצא 

לאחר מתן התרכיב. כמו כן, אין מניעה לחסן אנשים לפחות  דקות 15 בזה. מומלצת השגחה למשך

הסובלים מאורטיקריה כרונית ספונטנית ללא גורם אלרגי ידוע, אך על פי המלצת האיגוד הישראלי 

לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית רצוי להשתמש בתכשיר אנטי היסטמיני החל מיום קבלת החיסון ולמשך 

 ל.ימים או פחות, לפי החלטת הרופא המטפ 7

יש להתייעץ  –מתוצרת אחרת  COVID 19היסטוריה של תגובה אנפילקטית לאחר קבלת חיסון נגד  10.3

 עם רופא מומחה לאלרגיה ולשקול מתן החיסון תחת השגחה. 

מתן מנה שנייה של תרכיב למטופלים שסבלו תופעות אלרגיות (לא כולל אנפילקסיס) לאחר מתן המנה  10.4

 הראשונה:

שעות מקבלת המנה הראשונה, המטופל סבל מאחד או יותר מהתסמינים  4אם תוך פרק זמן של 

 הבאים:

 ), אודם בפניםurticariaפריחה, גרד, חרלת ( – מערכת העור .א

 קוצר נשימה, שיעול טורדני, צפצופים - מערכת הנשימה .ב

 דופק מהיר או ירידה בלחץ דם – מערכת הלב וכלי הדם .ג

 בחילה, הקאה, שלשול - מערכת העיכול .ד

 תייעץ עם הרופא המטפל. במידת הצורך, המטופל יופנה על ידו לייעוץ עם רופא מומחה לאלרגיה.יש לה

במידה ויוחלט שניתן לחסן במנה השנייה, היא תינתן בהשגחת רופא. אתר ההשגחה הינו לפי שיקול 

 דעת של הרופא המטפל. 

  



 2023 ינוארהאגף לאפידמיולוגיה,  –משרד הבריאות 

COVID19 / Nuvaxovid / p4 

ניתן לחסן במנה שנייה אנשים שסבלו מכל תופעה אחרת (למעט אנפילקסיס) בסמיכות לקבלת המנה  10.5

שעות ויותר אחרי קבלת המנה, פרסטזיות ושיתוק בעצב  4הראשונה, כולל תגובה אלרגית שהופיעה 

 הפנים (פציאליס).

 .G6PDניתן לחסן מטופלים הסובלים מחוסר  10.6

 

 בשריר הלב (מיוקרדיטיס) בעבר. חיסון אנשים שפיתחו דלקת 11

מתוך זהירות, אנשים שפיתחו דלקת בשריר הלב (מיוקרדיטיס) עם או בלי דלקת בכיפורת הלב (פרימיוקרדיטיס), 

בסמיכות לקבלת מנת חיסון קודמת, או ללא קשר לחיסון נגד נגיף קורונה החדש, או לתחלואה בקורונה, יחוסנו 

 ת אסטרהזניקה. בחיסון מתרכיב שונה, לדוגמא מתוצר

 

 . אירועים חריגים בסמיכות לקבלת התרכיב12

תגובות מקומיות הינן שכיחות יחסית, במיוחד רגישות וכאב באזור ההזרקה. אירועים סיסטמיים ברובם המכריע 

), 62%) כאב באיזור ההזרקה (75%הינם קלים וקצרים. תופעות שכיחות שדווחו היו רגישות באיזור ההזרקה (

), בחילות והקאות 24%) כאבי מפרקים (41%), חולשה (50%), כאב ראש (51%), כאבי שרירים (53%עייפות (

)15% .( 

 ימים.  1-2בינונית ונמשכו בממוצע  –האירועים שדווחו היו בעצימות קלה 

 ) בשלושת הימים שלאחר קבלת החיסון. 1%שנים ומעלה דווחו אירועים של עליה בלחץ הדם ( 65בקרב בני 

 ע נוסף על אירועים חריגים אפשריים יש לעיין בעלון לצרכן. למיד
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 Coronavirus (COVID-19) vaccines     תרכיבים נגד נגיף קורונה החדש 
  

, תוצרת: COVID-19  (ChAdOx1-s recombinant) Vaxzerviaנגד תרכיב המבוסס על נגיף נשא
AstraZeneca 

 
 התרכיב ומרכיביושם . 1

  COVID-19 Vaccine AstraZeneca ChAdOx1-S recombinant (Vaxzervia)שם התרכיב  1.1

 מרכיבים: 1.2

  
Ingredient 
L-Histidine 
L-Histidine hydrochloride monohydrate 
Magnesium chloride hexahydrate 
Polysorbate 80 
Ethanol 
Sucrose 
Sodium chloride 
Disodium edetate dihydrate 
Water for injections 

 
 תיאור התרכיב 1.3

), ChAdOx1התרכיב הרקומביננטי נישא על גבי וקטור (אדנווירוס מוחלש) מעובד שמקורו בוירוס שימפנזה (

יחידות מדבקות של הנגיף המוחלש.  82.5X10מ"ל כוללת לפחות  0.5כל מנה בנפח של  וללא יכולות התרבות.

 spikeלאחר ההזרקה לתוך השריר, הנגיף המוחלש חודר לתאי הגוף וגורם להם לבטא את חלבון הדורבן 

)S .(  תאי מערכת החיסון של מקבל החיסון מזהים את החלבון הזר, ובתגובה מייצרים נוגדנים מנטרלים ומשרים

 תגובה חיסונית תאית נגד נגיף הקורונה.

 

 . יעילות התרכיב2

של התרכיב מובילה ליצירת נוגדנים מנטרלים בכייל גבוה, ולתגובה חיסונית תאית  ובכך מקנה קבלת שתי מנות 

. יעילות התרכיבים יכולה להשתנות בהתאם למשך הזמן שחלף SARS-CoV-2הגנה בפני הדבקה בנגיף 

 מהחיסון ובהתאם לזן הנגיף. בהתאם למידע שהצטבר עד כה, מנת דחף מעלה את יעילות החיסון.

 

  אחסון התרכיב. 3

מעלות מעל האפס בתוך אריזת הקרטון בכדי למנוע חשיפה לאור.  2-8התרכיב דורש אחסון בטמפרטורה שבין 

חודשים. אין להקפיא את התרכיב. לאחר הוצאת התרכיב מהקירור ופתיחת  6חיי המדף במצב זה הינם 

ות. אם מחזירים את הבקבוקון מעל 30שעות בטמפרטורת החדר עד  6הבקבוקון, ניתן לשמור אותו במשך 

 48מעלות מעל האפס למשך  2-8לקירור מיד לאחר כל שאיבה, ניתן לשמור את הבקבוקון בטמפרטורה שבין 

 שעות. 
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 . פרזנטציה 4

או מנות,  8מ"ל, המכילים  4בקבוקונים. הבקבוקונים הם רב מנתיים בנפח של  10התרכיב מגיע באריזה של 

 מנות. 10מ"ל, המכילים  5בנפח של 

 הכנת התרכיב להזרקה: 4.1

מ"ל להזרקה תוך שרירית באופן אספטי. אין צורך למהול את התרכיב או לערבלו. צבע התרכיב הוא  0.5לשאוב 

OFF-WHITE  צלול וללא חלקיקים. אם נראים חלקיקים או שינויי בצבע התמיסה, אין להשתמש בנוזל

 שבבקבוקון.

 

 מינון ועיתוי: . 5

שבועות ביניהן. (רווח מינימלי  8מ"ל. יש לתת את התרכיב בשתי מנות במרווח של  0.5מינון התרכיב הוא  5.1

 שבועות).  4

ימים לאחר המנה הראשונה נחשבת תקפה, אך אין לחסן מראש  24בדיעבד, מנה שניה שניתנה לפחות  5.2

 במרווח זה. 

אם חלף פרק זמן ארוך מהמומלץ בין שתי המנות, ניתן לחסן במנה השניה ואין צורך להתחיל את סדרת  5.3

 החיסון מההתחלה.

 

  . התוויות לתרכיב:6

 שנים ומעלה. 18התווית גיל: התרכיב אושר לשימוש לגילאי  6.1

 התרכיב ניתן כחלק מסדרת החיסון הבסיסית, כלומר כמנת חיסון ראשונה או שניה.  6.2

או שאובחן  mRNAלאדם שיש לו הוריית נגד לחיסון או אזהרה לשימוש בתרכיב המבוסס על טכנולוגיה של  6.3

 .mRNAעם מיוקרדיטיס, כמנה ראשונה או שנייה או כמנת דחף לאחר מתן מנות קודמות של חיסון 

 השלמת סדרת החיסון למי שהתחיל את סדרת החיסון בתרכיב זה.  6.4

ומעלה המעוניינים באופן ספציפי בתרכיב זה ללא צורך בהפנייה מהרופא  18ניתן לחסן בתרכיב אנשים מגיל  6.5

 המטפל. זאת בהעדר הוריית נגד או אזהרה המחייבת התייעצות עם הרופא המטפל.

 

 . מנת דחף7

 שנים ומעלה לא תנתנה מתרכיב זה, אלא  מתרכיב ביוולנטי. 12 מנות דחף לגילאי
 

 . חיסון מחלימים: 8

ניתן  חודשים לאחר ההחלמה. 3-מחלימים לא יחוסנו בתרכיב זה. יש לחסן מחלימים בתרכיב ביוולנטי, החל מ

לחסן מחלימים גם במרווח קצר יותר מההחלמה, ובלבד שחלפו שלושה חודשים לפחות ממנת החיסון 

 לחסן בזמן מחלת קורונה פעילה.  איןהאחרונה. 
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 . הוריות נגד: 9

 רגישות יתר מסוג אנפילקטי לאחד ממרכיבי התרכיב. 9.1

 קודמת של התרכיב.תגובה חמורה לאחר מתן מנה  9.2

 Thrombocytopenia with Thrombosis Syndromeאבחנה של של תסמונת תרומבוציטופניה ופקקת  9.3

(TTS) .שהתפתחה לאחר קבלת מנה קודמת של חיסון המבוסס על נגיף נשא , 

ודמת ), לאחר מנת חיסון קCapillary Leak Syndromeאבחנה ידועה בעבר של תסמונת הדליפה הנימית ( 9.4

 או ללא קשר לחיסון. 

 

 . אמצעי זהירות: 10

מעלות צלזיוס). במקרה של מחלה חדה, יש  38-ניתן לחסן מטופלים עם מחלות קלות ללא חום (נמוך מ 10.1

לדחות את מתן התרכיב עד ההחלמה, כדי להימנע מבלבול בין המחלה (כולל תחלואה בקורונה) לאירועים 

 חריגים בסמיכות לקבלת התרכיב. 

לרגית שלא הוגדרה כקשה (קוצר נשימה, התעלפות, ירידת ניתן לחסן מטופלים שהגיבו בעבר בתגובה א 10.2

לחץ דם) מאלרגן ספציפי ידוע, אם אינו ממרכיבי התרכיב: כגון מזון, תרופות בבליעה (כדורים, סירופ), חומר 

ניגוד רנטגני (בבליעה או בהזרקה), עקיצות דבורניים, אלרגנים נשאפים, לטקס, וכיוצא בזה. מומלצת השגחה 

ות לפחות לאחר מתן התרכיב. כמו כן, אין מניעה לחסן אנשים הסובלים מאורטיקריה כרונית דק 15למשך 

ספונטנית ללא גורם אלרגי ידוע, אך על פי המלצת האיגוד הישראלי לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית רצוי להשתמש 

 רופא המטפל.ימים או פחות, לפי החלטת ה 7בתכשיר אנטי היסטמיני החל מיום קבלת החיסון ולמשך 

על פי עמדת האיגוד הישראלי לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית, תוארה בספרות רגישות צולבת בין פוליאתילן  10.3

) לבין פוליסורבאט, הנשענת בעיקר על מבנה כימי דומה וללא תיעוד קליני משמעותי. לכן, במקרים PEGגליקול (

לאחד החומרים הנ''ל, מומלץ להיוועץ ברופא מומחה נדירים של חשד לאלרגיה (כולל תגובה אנפילקטית) 

 לאלרגיה לפני מתן החיסון. 

 heparin inducedאו  thrombocytopenia with thrombosis syndrome (TTS)אבחנה של  10.4

thrombocytopenia with thrombosis (HIT)  יש לשקול את התועלת מול הסיכון  -ללא קשר לחיסון קודם

 .mRNAץ להעדיף חיסון מסוג שונה כמו האפשרי ומומל

מתן מנה שנייה של תרכיב למטופלים שסבלו תופעות אלרגיות (לא כולל אנפילקסיס) לאחר מתן המנה  10.5

 הראשונה:

 שעות מקבלת המנה הראשונה, המטופל סבל מאחד או יותר מהתסמינים הבאים: 4אם תוך פרק זמן של 

 ), אודם בפניםurticariaפריחה, גרד, חרלת ( –מערכת העור  •
 קוצר נשימה, שיעול טורדני, צפצופים -מערכת הנשימה  •
 דופק מהיר או ירידה בלחץ דם –מערכת הלב וכלי הדם  •
 בחילה, הקאה, שלשול -מערכת העיכול  •
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 מומחה לאלרגיה.יש להתייעץ עם הרופא המטפל. במידת הצורך, המטופל יופנה על ידו לייעוץ עם רופא 

במידה ויוחלט שניתן לחסן במנה השנייה, היא תינתן בהשגחת רופא. אתר ההשגחה הינו לפי  שיקול דעת של 

 הרופא המטפל.

ניתן לחסן במנה שנייה אנשים שסבלו מכל תופעה אחרת (למעט אנפילקסיס) בסמיכות לקבלת המנה  10.6

תר אחרי קבלת המנה, פרסטזיות ושיתוק בעצב הפנים שעות ויו 4הראשונה, כולל תגובה אלרגית שהופיעה 

 (פציאליס).

 .G6PDניתן לחסן מטופלים הסובלים מחוסר  10.7

 

 . אירועים חריגים בסמיכות לקבלת התרכיב11

תגובות מקומיות הינן שכיחות יחסית, במיוחד רגישות וכאב באזור ההזרקה. אירועים סיסטמיים ברובם המכריע 

), כאב במקום ההזרקה 63.8%תופעות שכיחות שדווחו היו רגישות באזור ההזרקה (הינם קלים וקצרים. 

), כאב מפרקים 44.4%), חולשה (43.9%), כאב שרירים (53%), עייפות (52.7%), כאבי ראש (54.3%(

). התופעות המקומיות 1-10%), טרומבוציטופניה קלה חולפת (32.2%), צמרמורות (33.5%), חום (26.6%(

 .יות שדווחו חלפו תוך מספר ימים מקבלת חיסוןוהסיסטמ

לאחר שימוש נרחב בחיסון זה בבריטניה דווח על מצב נדיר הכולל אירועים טרומבואמבוליים חמורים המלווים 

מקרים למיליון מתחסנים במנה הראשונה, ובשכיחות יחסית  15בשיעור המדווח בבריטניה של  בטרומבוציטופניה

 . שכיחות התופעה נמוכה באופן משמעותי לאחר קבלת המנה השנייה. 60גבוהה יותר אצל נשים צעירות מגיל 

בחנו טרם כמחצית מהאנשים שסבלו מהתסמונת או -) Capillary Leak Syndromeתסמונת הדליפה הנימית (

 קבלת החיסון.

נצפו מקרים נדירים מאד של התסמונת בסמיכות לקבלת החיסון. בשלב זה לא ניתן לדעת  –תסמונת גיליאן ברה 

 האם ישנו קשר סיבתי. 

 למידע נוסף על אירועים חריגים פוטנציאליים בסמיכות לקבלת התרכיב, יש לעיין בעלון היצרן.
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