
 

 

 לכבוד: 

                                                                                                      03.07.2022                                                            קצין הרפואה הראשי    - תא"ל פרופ' אלון גלזברג

 חיסון חיילי צה"ל לקורונה במנה רביעית הנדון: 

 מכובדי, 

להנחיות ההתנהלות ליחידות צה"ל בנוכחות   46כפי שפורסם בתקשורת, באתר צה"ל ובעדכון מס' 
 ]. 1,2נגיף הקורונה, צה"ל החל לחסן את חייליו במנה הרביעית של החיסון לקורונה. [

גיש בפניך כי יעילות ובטיחות של אנו מבקשים להד  14.2.22- בהמשך למכתבנו הקודם אליך מה
מתן מנות דחף (שלוש וארבע מנות מצטברות) לא נבדקו בסטנדרט מדעי מקובל, וכי במקביל 

, בפרט בקבוצת הגיל עמה mRNAהולכות ומצטברות עדויות על ריבוי של תופעות לוואי לחיסוני 
 נמנים מרבית משרתי החובה בצה"ל.

יסוי בנ מנות מצטברות לא נבדקו  ארבעו/או  שלוששל  תןלויעי החיסון והסיכון ממחלה: יעילות
 העברה במניעת  החיסון יעילות  את  ובדק המבוקרים שנעשו לאמבוקר הקצאה אקראית. הניסויים 

)transmissionסימפטומטית ( -הידבקות א או ) של הנגיףa-symptomatic infection בנגיף (
מחוסנים/מחוסנים  -בין מחוסנים ללא הנגיף של ההעברה ביכולת  משמעותיהבדל  אין, כידוע], 3,4[

אינו נסמך   הנגיף  התפשטות  את  למנוע בניסיון "ל בצה המשרתים חיסון כך ש - ] 5,6שלא בתוקף [ 
קבוצות הגיל  -או אשפוזים  תמותה, קשה תחלואה להפחתת  ככלי דחף במנת  לחיסון באשר .ראיות 

האומיקרון   טמווריאנ את מחלת הקורונה, לא כל שכן  ת צולחעמה נמנים משרתי החובה של צה"ל 
  חוסנו או חלו  כבר"ל בצה המשרתים  שמרבית  גם  מה ], 7,8החלש, ללא סיבוכים או תחלואה קשה [ 

   .מוגנים  ולכן, מנות  3  או -2ב

לא על מנת להגן עליהם ממחלה קשה או אשפוז   - הרביעית ,  אין הצדקה לחסן חיילים במנה לכן
 .ולא על מנת למנוע הדבקה

 

, הביא צעירים  בגברים  הלב שריר דלקת  במיוחד , החיסון של הלואי תופעות  יבויר :החיסון בטיחות
הקבוע   -FDAה אישור ]. 9[  30מתחת לגיל  mRNAמספר מדינות להשעות מתן חיסונים מבוססי 

  -ה , מעבר לניטורשניתן לחיסון פייזר בשתי מנות מותנה בביצוע מספר מחקרי אורך שימשכו שנים 
post marketing   עוררה מבוקר בניסוי נבדקה לא הדחף מנות  שבטיחות העובדה  ].10[ השגרתי  

  מצאהשישראל קרה ואיכות ב]. נוספים על כך תוצאות ועדת ב11[ המדעית  הקהילה בקרב ביקורת 
מקרה פטירה אחד   כולל , בצעירים  חיסוןפייזר   חיסוןלאחר  לבהיארעות מוגברת של דלקת שריר ה

נוסף  חקר ]; מ 12,13[ לחייה  20-בצעירה בשנות ה   -בשריר הלב  פולמיננטיתדלקת מ כתוצאה 
 מצטברות דלקת קרום הלב ושריר הלב לאחר מנות הראה סיכון מוגבר ל, ששהתפרסם לאחרונה

]; תוצאות ראשוניות שמראות על ירידה בספירת 14ביחוד בגברים צעירים [ mRNAשל חיסוני 
לתופעות לוואי קשות  משמעותי סיכון שמצא], וכן מחקר 15ובתנועתיות הזרע לאחר חיסון פייזר [
 ].  mRNA ]16בעלות עניין מיוחד כתוצאה מחיסוני 

 לצעירים.   מצטברות  דחף מנות  במתן בפרט, החיסון מעוררת דאגההבטיחות של  תמונת , לכן



 

 

   : סיכוםל

המלצנו הח״מ להימנע מחיסון חיילי צה״ל במנה רביעית  14.2.2022-מהנו אליך במכתב .1
משום שטרם הוכחה בטיחות ויעילות מנה רביעית של החיסון לקורונה, בשים לב למתן  

מצטברות. הציווי הראשון ברפואה הוא: "ראשית לכל, אל תזיק". המשך חיסון של מנות 
 חיילי צה"ל לקורונה אינו עומד במבחן האתי הבסיסי. 

, החיסון שלחמורות  לואי לתופעות  הסיכון את  מדגישרק  מאז ףסשהתוו המדעי המחקר .2
 .בצה״ל המשרתת  הצעירה הגיל בקבוצת  במיוחד 

הרי שמדובר במחקר ובניסוי,  -היא איסוף נתונים  במידה שאחת ממטרות המבצע .3
המחייבים אישור, הסכמה מדעת ובקרה כמקובל במחקר רפואי, עם מלוא הרגישות 

 והזהירות הנדרשים כאשר מדובר בחיילי צה"ל.  

לקורונה במנה רביעית. האחריות שהינך לוקח על  חיילים  חיסון נגד  וממליצים  חוזרים  אנו .4
 א כבדה, ולדעתנו משקפת ניהול סיכונים שגוי.  עצמך בהחלטה הזו הי

 

 בכבוד רב,

 מועצת החירום הציבורית למשבר הקורונה

 

 : העתקים 

 רא"ל אביב כוכבי, ראש המטה הכללי
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