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  2022/11, מס' 2022בðובמבר  27חוזר מðכ"ל מיום הðדון: 

 ,ð.א  

  רקע 

(להלן:  משבר הקורוðההציבורית לע"י מועצת החרום אל משרד הבריאות , ðשלח 2022באוגוסט  31ביום  .1
אותם מחויבים ליטול  אשר מכתב המבקש להוציא את החיסון ðגד קורוðה מרשימת החיסוðים,") צמח"

 8/16לחוזר המðכ"ל מס'  2021בפברואר  28תוספת מיום בהתאם לעובדי ותלמידי מקצועות הרפואה, 
 . ðספח א'מכתבðו מצורף כ). בהתאמה "הישןהחוזר "" ומכתבðו"(להלן: 

תשובתה של מðהלת האגף לאפידימולוגיה, פרופ' אמיליה אðיס, צ במחהתקבלה  2022באוקטובר  20ביום  .2
אשר דחתה את הטעðות במכתבðו והשיבה כי תוך זמן קצר יפורסם חוזר מðכ"ל ") מכתב התשובה(להלן: "
 . ðספח ב'תשובת משרד הבריאות מצורפת כמעודכן. 

") חוזר המðכ"ל(להלן: " 11/2022, פרסם משרד הבריאות את חוזר מðכ"ל מס' 2022בðובמבר  27ביום  .3
אף הוחמרה , המוטלת על תלמידי ועובדי מקצועות הרפואה, חובת החיסון ðגד קורוðהממðו עולה כי אשר 

 חוזר הישן. חובת החיסון בהתאם ללעומת 

ל מðת שישקול מחדש את עמדתו בכל הðוגע להטלת משכך, פוðה מחצ שוב בבקשה למשרד הבריאות ע .4
ל תלמידי ועובדי מקצועות הרפואה, יעדכן את מדיðיותו בהתאם למצב הרפואי והמדעי חובת חיסון ע

 ויישר קו עם שאר מדיðות העולם באמצעות ביטול חובת החיסון. 

  במðיעת הדבקה ו/או הידבקות  החיסון איððו יעיל 

 ו, אשר הוכחבחיסוðיםל קובע כי מטרתו לחייב את עובדי ותלמידי הרפואה ”לחוזר המðכ 1.1סעיף  .5
 . במחלות מדבקות במðיעת הדבקה והידבקות יםכיעיל

 " שהחיסון מוðע הידבקות והדבקה. בה של פרופ' אðיס, ðטען כי "סבירבðוסף במכתב התשו .6

 למרבה הצער, שðי הטיעוðים הללו איðם עומדים במבחן המציאות והמדע.  .7

מדווח משרד הבריאות שבבדיקות זאת שיעורי ההתחסðות בישראל הם מהגבוהים בעולם, למרות  .8
מיליון ישראלים וישראליות, מחוסðים ולא מחוסðים, ðדבקו בðגיף  5- מפוקחות התגלה כי קרוב ל

, למעשההקורוðה. יצוין, כי הערכה זו לוקה בחסר, כיוון שאיðה כוללת את מי שðבדק רק בבדיקה ביתית. 
מהאוכלוסייה בישראל ðחשף לðגיף, כפי שידוע מðתוðים ממדיðות אחרות כמו  95% - סביר להðיח שכ

 ארה"ב ובריטðיה.

, ואין בהם שום על כן, ברור לכל כי החיסוðים ðגד קורוðה איðם מוðעים הידבקות ואיðם מוðעים הדבקה .9
במחלה קשה יכוי והסיכון ללקות , הוא טמון בהפחתת הסאישי ככל שיש בהם ערך. ערך מבחיðה ציבורית

מי שסובל ממחלות קודמות או מערכת חיסוðית ו אðשים מבוגרים מאודבקרב אוכלוסיות סיכון, קרי 
 מוחלשת. 

החיסון מעולם לא יועד למðוע הידבקות 'חבויה' ללא סימפטומים או הדבקה, בדיעבד הסתבר שלמעשה,  .10
 בדקו זאת. ובהתאם הðיסויים הקליðיים של החיסוðים כלל לא 



(סימפטומטית  מצביעים על כך שיעילות החיסוðים במðיעת הידבקותשכן בוצעו,  שוðיםהשדה המחקרי  .11
בחלוף הזמן עם הופעת זðים חדשים  הופכת שליליתאף שבועות) ו 12-16( ,דועכת תוך זמן קצר )'ו'חבויה

  .1,2 שהחיסון איðו מותאם אליהם, קרי המחוסן הופך פגיע יותר להידבקות

לחיסוðים אחרים, הכלולים בחוזר המðכ"ל. לדוגמא, ייחודית לחיסון הקורוðה ולא יודגש כי תופעה זו  .12
שðים  ð ,5יתן בילדות בשתי מðות ובהפרש של ווירוס ðשימתיðגרמת גם היא על ידי החצבת החיסון ðגד 

  .לאורך זמןמוðע הידבקות והדבקה, ויעילותו ðשמרת בלבד. החיסון ðגד הווירוס הגורם לחצבת 

ישðן עדויות רבות ומוצקות לכך שאין הבדל משמעותי ביכולת ההדבקה של  .גם לגבי הדבקההדבר דומה  .13
ðתוðים מישראל ששימשו כבסיס מידע למחקר שהתפרסם בכתב העת לא מחוסðים. בהשוואה למחוסðים 
מחוסðים הוא  שהעומס הðגיפי של מחוסðים ולא מצביעים על כך Nature Communicationהיוקרתי 

אלה  ממצאים. 3בפוטðציאל ההדבקה בין מחוסðים ללא מחוסðיםאין כל הבדל ש, מכאןלמעשה זהה. 
 הראו שהעומס הðגיפי זהה בקרב מחוסðים ולא מחוסðים. שתואמים למחקרים קודמים 

  חוזר המðכ"ל מפלה בין עובדים ותיקים לבין עובדים חדשים

מחוסðים לפי הגדרה זו,  .מחוסðים דיםו/או תלמיים עובד מי הם לחוזר המðכ"ל מגדיר 8בðספח  1סעיף  .14
הראשוðות  המðות בשתי ושהתחסð עובדיםשלוש מðות חיסון ללא הגבלת זמן. כך,  ומי שקיבל הם 

אין הם  המðכ"ל על פי חוזר , ועל כן, ייחשבו כמחוסðים, 2021ובמðת בוסטר באוגוסט  2021בתחילת 
 להתחסן שוב. מחויבים 

את מðת עובדים אשר קיבלו שמספק החיסון היðה קצרת טווח. משכך, ההגðה ידוע שלעיל,  ðטעןשכפי  .15
, בייחוד מפðי הידבקות ו/או הדבקהעדיפה " מהגðה ðהðיםהחיסון השלישית והאחרוðה לפðי כשðה איðה "

בין  . על כן, חוזר המðכ"ל מפלהשאיðם מותאמים לזðים הקיימים של הðגיף ,בחיסוðים חוסðוכאשר 
ללא כל הצדקה רפואית  ,אשר כבר התחסðו ,עובדים ותיקים, אשר יידרשו להתחסן, לבין עובדים חדשים

לקבל כעת שתי מðות המðכ"ל י חוזר "עים ðדרש עובדים חדשים שלא חוסðו, למרבה האבסורד, שהיא. 
 חיסון, אשר איðן מותאמות לזðים הקיימים. 

משרד צמות לðוכח העובדה שבלוח הבקרה של הקורוðה שמפעיל התהיות לגבי ההיגיון בדרישות אלו מתע .16
כי מי שהתחסן בשלוש מðות לפðי למעלה מחצי שðה, מוגדר כבעל 'חיסון שלא  ðקבעהבריאות עצמו, 

בתוקף'. אם לא די בכך, שיעורי ההידבקות בקרב בעלי 'חיסון שלא בתוקף' גבוה יותר משל אלה שלא 
 . 4,5.התחסðו כלל וכלל

את מי  8לðספח  3כאשר הוא מגדיר בסעיף  מגיעה לשיאהחוזר המðכ"ל ב השרירותית הגלומההאפליה  .17
. דרישה זו עומדת בסתירה בוטה יםכבלתי מחוסð, לפðי יותר משישה חודשיםðה ושðדבקו והחלימו מקור

מראים באופן חד משמעי שהחלמה מספקת ה ,מחקרים רבים מרחבי העולם ומישראלו למדע החיסוðים
, בוודאי כאשר מדובר לפרק זמן ארוך יותר מפðי הידבקות ו/או הדבקה מאשר החיסוðיםעדיפה והגðה 

 6,7,8,9,10בהחלמה מזן האומיקרון אל מול חיסון לא מעודכן.

                                                           
1 https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2203965 
2 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.12.17.22283625v1  
3 https://doi.org/10.1038/s41467-022-33096-0  
   https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1010876  
   https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2666-7762%2821%2900258-1  
   https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1473309921006484 
   https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.39.2100822?crawler=true  
4 https://doi.org/10.1038/s41467-022-33096-0  
5 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2201570    
6 https://www.science.org/content/article/having-sars-cov-2-once-confers-much-greater-immunity-vaccine-

vaccination-remains-vital 
7 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35380632/ 
8 https://www.nature.com/articles/d41586-022-01950-2 
9 https://www.nature.com/articles/s41591-022-02138-x  
10 https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2797311 



מראים , 2022ביðואר  19- ") מהCDCגם ðתוðים של המרכז לבקרת מגפות האמריקאי (להלן: "יוער כי  .18
 . 11איðה משפרת את ההגðה של המתחסðת מפðי הדבקהכי התחסðות לאחר החלמה בבירור 

לעיוðכם, ðתוðים שפורסמו בלוח הבקרה של משרד הבריאות לגבי שיעורי ðדבקים בשלושת החודשים  .19
, הגיל 60, לפי סטטוס חיסוðי. החיתוך שðבחר הוא לציבור מתחת לגיל תושביםאלף  100- האחרוðים ל

  וצוותי רפואה חדשים. מקצועות הרפואהסטודðטיות וסטודðטים של  הרלווðטי לרוב המוחלט של

 

  

  חוזר המðכ"ל מפלה תלמידים ועובדים על רקע גיל 

תלמידי מקצועות הרפואה ועובדי מקצועות רפואה חדשים, הם רובם ככולם אðשים צעירים, אשר רק   .20
 התחילו את מסלול לימודיהם האקדמי או אך סיימו את הכשרתם המקצועית. 

היðם אðשים מים. הרוב המוחלט של חברי הקבוצה הטלת חובת חיסון על קבוצה זו היðה פסולה משðי טע .21
קורוðה היðו אפסי. מאידך, מחקרים שוðים מראים כי הן מקשה מחלה  חוותשלהם ל בריאים אשר הסיכון

בהשוואה מתופעות לוואי היðם בסיכון משמעותי ומוגבר להיפגע גברים צעירים והן ðשים צעירות, 
 אחר ותאקטיבימחקרים וðתוðים מצטברים ממערכות ðיטור פסיביות ו והראיה,הבוגרת.  הלאוכלוסיי

על שכיחות גבוהה של הפרעות במחזור ההורמוðלי של מצביעים ישראל, מרחבי העולם ומתופעות לוואי, 
 ðשים בגיל הפוריות ושל הפרעות לבביות מסוג דלקת שריר ו/או קרום הלב בקרב גברים  צעירים. 

 תופעת לוואי של החיסון כðגד קורוðהכ הוכרההלב או קרום דלקת שריר 

הכיר משרד הבריאות בדלקת שריר או קרום הלב (מיוקרדיטיס ופריקרדיטיס)  2021באוגוסט  5ביום  .22
בדלקת שריר או  FDA- הכיר ה 2021ביוðי  25. קודם לכן, ביום 12ואי של החיסוןובאופן רשמי כתופעת ל

 . 13קרום הלב כתופעת לוואי של החיסון

                                                           
11 https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/pdfs/mm7104e1-H.pdf 
12 https://www.gov.il/he/Departments/legalInfo/mr-633734921 
13 https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-june-25-2021 



י בין החיסון לבין אירועים של אם לא די בכך, הרי שגם ועדת בדיקה ישראלית מצאה בסיס לקשר סיבת .23
 הדלקת שריר הלב בקרב אוכלוסיה צעירה, בהם מקרה מצער של פטירה מדלקת בשריר הלב של צעיר

 . 14לחייה  20- בשðות ה

-16השיעור המוערך של דלקת לבבית שðקבע על בסיס אבחוðים קליðיים, בקרב צעירים וצעירות בגילאים  .24
סיכון  לדלקת קרום ה. 15,16 2500- ל 1לבין  6000- ל ð1ע בין  ,ייזר, שהתחסðו בשתי מðות החיסון של פ29

 (כולל בוסטרים) mRNAשל חיסוðי ðוספות מðות  עם ðטילתבקרב גברים צעירים,  עולההלב ושריר הלב, 
 על קשר סיבתי ברור בין ðטילת החיסון לבין הפגיעה הלבבית.  השמעיד ראיה. 17

פרסם לאחרוðה מחקר השופך אור על הפגיעה המשמעותית שðגרמת  The Lancetכתב העת הרפואי  .25
מכלל משתתפי המחקר דיווחו על לפחות  50%- חר חיסון קורוðה. כאכתוצאה מדלקת בשריר הלב ל

 . 18סימפטום אחד של דלקת שריר הלב

בדלקת  שלקו, 12-29מהצעירים בðי   26%- חודשים לאחר האבחðה הראשוðית, כ 3כי גם  מראההמחקר  .26
פלים בתרופות לטיפול בדלקת שריר הלב או בסיבוכיה באופן ומט עדייןשריר הלב לאחר חיסון קורוðה, 

עתירות בתופעות הן כגון משתðים, חוסמי ביתא וסטרואידים לטיפול בדלקת שריר הלב תרופות  יום יומי.
ותר לחזור לפעילות גופðית מהמשתתפים במחקר לא ה 30%- לכלא זאת ועוד,  .ואין להקל בהן ראש לוואי

לגרום, יש לקחת בחשבון כי דלקת  עלוליםבשקילת התועלת של החיסוðים אל מול הðזק שהם רגילה. 
, עם סימפטומים לבבית היðה מחלה קשה מאוד לאבחון. לעתים קרובות, המופעים שלה הם תת קליðיים

ללא הליך של ביופסיה או שימוש  להגיע לאבחðהולא ðיתן  לא ספציפיים או ללא סימפטומים כלל,
 . MRIבאמצעי הדמייה משוכללים כמו 

על כן ו ,איðה מטופלת שבמקרים רבים היא חמור מכך, הקושי באבחון דלקת לבבית תת קליðית גורם לכך .27
 עלולה להסתיים במוות פתאומי כתוצאה מדום לב. 

לדרוש מחברות פייזר ומודרðה  2021באוגוסט  23ביום  FDA- הðתוðים המתוארים לעיל הובילו את ה .28
קליðיות ת תת ולבביפגיעות שיעור המקרים של כולל בדיקות לערוך מחקרים עוקבים לאישור החיסוðים 

 .  19הקליðיות הðגזרות מכךעל המשמעויות 

את הקשר בין  אשר בודקפייזר ומודרðה ואין עדיין כל פרסום מחברות , מאז האישורקרוב לשðה וחצי  .29
 החיסוðים שהן מייצרות לבין דלקת קרום או שריר הלב. 

הלב, לפðי פעילות מדדים קליðיים של אשר בדקו  , שðי מחקרים עדכðיים בתאילðד ובשוויץ, לעומתם .30
תמוðה , מעלים בוסטר בקרב מתחסðים צעירים ובקרב עובדי בתי החוליםבואחרי החיסון השðי וחיסון 

 :מדאיגה ביותר

o 29% בדקים סבלו מהפרעות בקצב הלבðמה 

o  בדקים, התגלתה  50עד  30בקרב אחד מתוךðדיקציðית האיðואבחון או לפגיעה בשריר הלב קלי ,
 . חשד לדלקת לבבית

o  .ראים לעיןð רבים מהמקרים היו ללא סימפטומים 

אבחוðים הðתוðים אלה חושפים כי שיעור הלוקים בדלקת קרום/שריר הלב גדול באופן משמעותי משיעור  .31
 . 20הקליðיים. הדבר מגביר את החשש שהחיסון עשוי לגרום לðזק לבבי משמעותי, במיוחד בקרב צעירים

                                                           
14 https://www.gov.il/BlobFolder/reports/vaccine-efficacy-safety-follow-up-

committee/he/files_publications_corona_myocarditis-12.20-05.21.pdf 
15 https://jme.bmj.com/content/early/2022/12/05/jme-2022-108449   
16 https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2789584  
17 https://www.nature.com/articles/s41467-022-31401-

5?fbclid=IwAR01n6J3Q0vGgQJBxI5tUTUjan1LPn2Q_gSPxZBlC3MA5xTpYWKo2G2X6rs  
18 https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(22)00244-

9/fulltext?fbclid=IwAR0zPMJL2IzxgsRsnw5LKETPNvm4-C6dgykoSfgalFJT7xXYe96h2PVkBFU 
19 https://www.fda.gov/media/151710/download 



חשוב לציין, כי הסיכון למוות פתאומי כתוצאה מדלקת בלב לאחר חיסון, איðה בבחיðת תסריט תיאורטי,  .32
  ðמצאלאחר מוות פתאומי בסמוך לחיסון, בהן שðערכו והיא אומתה על ידי מספר משמעותי של ðתיחות 

 .ðבע מפגיעה לבבית בעקבות החיסון ממקרי המוותשאחוז גבוה 

 חיסון כðגד קורוðהשל התופעת לוואי כ הוכרהאצל ðשים מחזור החודשי ב שיבושים

הðתוðים על שיבושים במחזור מוכרים למשרד הבריאות עצמו ולמרות זאת חוזר המðכ"ל מתעלם מהן.  .33
  .הוראות מפלות לרעה תלמידות ועובדות רפואיות בגיל הפוריותש ,מכאן

המחוסðות, בגילאים  מהðשים 40%מחקר המגלה כי  2022ביולי  15פרסם ביום  Scienceכתב העת המדעי  .34
 . 21,22הרלווðטיים, חוו שיבושים הורמוðליים

) בהפרעות למחזור החודשי כתופעת EMAהכירה סוכðות התרופות האירופאית ( 2022בðובמבר  10ביום  .35
 . 23לוואי של חיסון פייזר

התקבלו דיווחים רבים על הפרעות ארוכות  2021מסוף  משרד הבריאות שהפעילמערכת הדיווח בðוסף, ב .36
קשר  קבע שישצוות מחקר ששכר משרד הבריאות לחקור את הדיווחים שהתקבלו טווח במחזור הðשי. 

המחוסðות דיווחו על משמע, , (Rechallenge) לחיסון על בסיס תופעת ריצ'לðג'בין השיבוש במחזור סיבתי 
  חיסון שðתקבלה. חזרה או החמרה של ההפרעה במחזור עם כל מðת

למרבה הצער, משרד הבריאות בחר עד כה, לא להציג לציבור את הממצאים המדויקים, ואף ðיסה לבסס  .37
מצג שווא שמדובר בשיעורי דיווח ðמוכים במיוחד, על ידי חלוקה של מספר הדיווחים שהתקבלו על 

ם. בעשותו כך, התעלם , כולל גברי2020הפרעות במחזור, בסך כל מðות החיסון שðתðו בישראל מסוף 
, כשðה מתחילת מבצע 2021המשרד ביודעין גם מהעובדה שהמערכת עליה התבסס פעלה רק מסוף 

אחוז  15 - החיסוðים בישראל, וקבלה דיווחים בעיקר מקופת חולים מאוחדת שמייצגת רק כ
 מהאוכלוסייה. 

של ההפרעות במחזור החודשי  יודגש כי ðכון לכתיבת שורות אלה, לא ידוע מהן ההשלכות ארוכות הטווח .38
 לבריאותן ולפוריותן של ðשים. 

  תופעות לוואי אחרות 

מאמרים ומחקרים, אשר פורסמו בספרות הרפואית המקצועית, מתארים תופעות לוואי מגווðות  .39
וחמורות, ביðיהן בעיות של קרישיות יתר, תופעות ðוירולוגיות, בעיות שריר ושלד, מחלות אוטואימוðיות 

 . ðספח ג'קישורים ומראי המקום למאמרים אלה מצורף כועוד. ה

  חוזר המðכ"ל איðו מעודכן לוראיðטים הדומיððטיים

ושל וריאðט  19- מחוזר המðכ"ל עולה כי הוא ðכתב תחת הרושם והאווירה שיצרו הזן המקורי של קוביד .40
זðי האומיקרון הדומיððטיים היðם זðים  ,יותר משðהמכך שבמשך הדלתא. עם זאת, חוזר המðכ"ל מתעלם 

, שהחיסון ההידבקות בהן פחות קשה אף מחוויית ההידבקות בðגיף השפעת ״תיחווי״מים וכי יאלפחות 
 . השðתי ðגדו איðו ðכלל בחוזר

לא כל  ,להמליץכי אין כל הצדקה  מסכימותברחבי העולם ורשויות הבריאות הקהילה המדעית בעת הזו,  .41
   .בחיסוðי קורוðה של אðשים צעיריםהתחסðות שכן לדרוש 

                                                                                                                                                                                           
20 https://link.springer.com/article/10.1007/s00392-022-02129-5?fbclid=IwAR1_mzF19xD7Sgz3se88l-

GOwZ7veRRyE6G-caNGSGjvMkU8ZW0LVi9iKpwי  
21 https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ijgo.14356 
22 https://www.science.org/doi/full/10.1126/sciadv.abm7201 
23 https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-safety-update/covid-19-vaccines-safety-update-

10-november-2022_en.pdf  
 
  



מðתח את ðתוðי הðיסויים הקליðיים ה ,מחקר 2022בספטמבר  22פרסם ביום  Vaccineכתב העת הרפואי  .42
מראה כי הסיכון לתופעות לוואי חמורות או רציðות (כגון מוות ואשפוז מכל סיבה שהיא של החיסוðים ו

 . 24וצת המחוסðים בðיסוי מאשר בקרב קבוצת הלא מחוסðיםכולל קורוðה), היה גבוה יותר בקרב קב

כי לצעירים ðשקפת סכðה ðמוכה ביותר מðגיף הקורוðה בכלל, ומזן  מכאן עולה המסקðה הישירה .43
 האומיקרון בפרט, על כן כפיית חיסון עליהם עשויה ליצור יותר ðזק מאשר תועלת. 

על סטודðטים בצפון אמריקה, עמדה במוקד  בחיðת התועלת אל מול הðזקים, הכרוכים בכפיית חיסון .44
. מחקר זה מראה כי BMJשל כתב העת הרפואי  Journal of Medical Ethics- מאמר עדכðי שפורסם ב

-יחס עלות מבחיðתחובת החיסון באוðיברסיטאות איððה מבוססת על ראיות מדעיות, איðה מוצדקת 
צעירים, איðה מגðה על סביבת המתחסðים ואף מעמידה אותם בסיכון מוגבר ללקות - תועלת לבגירים

 . 25בתופעות לוואי חמורות, הגבוה פי כמה וכמה מהסיכון לחלות בקורוðה באופן קשה

45. ðים על סטודðפשי והבריאותי, שגורמת כפיית חיסוðזק הðות המחקר בדבר הðטים לכך יש להוסיף את מסק
והאפקט הðפשי והבריאותי של סðקציות שהוטלו עליהם, כגון הרחקה מהלימודים,  שאיðם מעוðייðים בכך,

  אי קבלה ללימודים והדרה מפעילויות חברתיות. 

על כן, אין זה מפתיע שבמדיðות רבות הופסק חיסון האוכלוסיות הצעירות ובחלק מהן אף בוטלה חובת  .46
 ת.החיסון על עובדי מערכת הבריאו

  מדיðיות חיסון במדיðות העולם –מבט משווה 

  אðגליה

, הודיע שר הבריאות ושירותי הרווחה הבריטי דאז, סג'יד ג'ביד, כי הממשלה מבטלת 2022ביðואר  31ביום  .47
 80,000- מהעובדים (כ 5.4%את חובת החיסון ðגד קורוðה על עובדי מקצועות הבריאות. יצוין כי באðגליה, 

  . 26התחסðו ðגד קורוðהאיש ואישה) לא 

השר ðימק את החלטת הממשלה בכך שבוצעה הערכה מחודשת של הסיכוðים וðשקלו הðזקים אל מול  .48
התועלות. בשל הדומיððטיות של זן האומיקרון החמור פחות והעובדה כי הציבור מוגן טוב יותר מפðי 

חיסון על עובדי מקצועות סכðת אשפוז לאחר שðחשף ברובו לðגיף והחלים, אין צורך יותר בכפיית ה
   הרפואה. 

את חובת החיסון על צוותי העבודים בבתי האבות  הבריטיחודש לאחר מכן ביטל משרד הבריאות  .49
מהðשאלים תמכו בביטול חובת  90%- הממשלתיים. ההחלטה התקבלה לאחר התייעצות עם הציבור ו

 . 27החיסון הכפול על עובדי רפואה ורווחה

איððו מחייב את עובדי הבריאות בחיסון ðגד קורוðה, אלא רק ממליץ  באðגליה ותðכון להיום, משרד הבריא .50
 על כך. 

   פדרלי –ארה"ב 

לעובדי מדיðות הגישו לאחרוðה בקשה לביטול חובת החיסון הפדרלית  22היועצים המשפטיים של  .51
הבריאות. טעðותיהם המרכזיות של היועמ"שים הם כי החיסון איðו  מוðע הדבקה וכי רק הולך וגדל מספר 

 המחקרים, המצביעים על הסכðות הבריאותיות הטמוðות בחיסוðים. 

  

                                                           
24 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X22010283 
25 https://jme.bmj.com/content/early/2022/12/05/jme-2022-108449 
26 https://www.theguardian.com/society/2022/jan/31/ministers-plan-to-scrap-vaccine-mandate-for-nhs-staff-in-

england 
27 https://www.gov.uk/government/news/regulations-making-covid-19-vaccination-a-condition-of-deployment-to-

end 
 



 מדיðת ðיו יורק –ארה"ב 

ת חובת התפרסמה החלטת ביהמ"ש העליון של מדיðת ðיו יורק, המבטלת א 2023ביðואר  15ביום  .52
לאור זאת שהחיסוðים איðם מוðעים ההתחסðות על עובדי מערכת הרפואה. ביהמ"ש העליון קבע כי 

עוד ðימק ביהמ"ש העליון את החלטתו בכך שלמדיðת   .תה שרירותית וקפריזיתיחובת החיסון היהדבקה, 
 ðיו יורק אין סמכות חוקית לכפות חיסוðים על העובדים. 

 קðדה

מספר פרוביðציות בקðדה, בהן אוðטריו ואלברטה, ביטלו את חובת החיסון על צוותים רפואיים ועל  .53
 , בהתאמה. 2022עובדים בבתי אבות בחודשים מרץ ויוðי 

 איטליה

ביטלה איטליה את חובת החיסון. יתרה מכך, ממשלת איטליה הודיעה על החזרתם  2022בתחילת ðובמבר  .54
עבודתם עקב סרוב להתחסן. הממשלה צייðה כי המחסור החריף בעובדי של עובדי בריאות שהושעו מ

 להחלטתה. הוא תרם רפואה במדיðה גם 

 יוון 

עובדי רפואה על רקע סרובם להתחסן.  6,500- השעה משרד הבריאות היווðי כ 2021במהלך ספטמבר  .55
וך העובדים המושעים מת 4,000- לאחרוðה, הודיע שר הבריאות היווðי על ביטול חובת החיסון ואיפשר לכ

 לחזור לעבודתם. 

 סוף דבר

מהמחקרים, המאמרים, ðיירות העמדה והמדיðיות שהוצגו לעיל עולה כי אין כל צידוק מדעי ו/או רפואי  .56
   ., לא כל שכן על המצטרפים החדשיםעל תלמידי ועובדי מקצועות הרפואהðגד קורוðה להטיל חובת חיסון 

על ידי הקהילה המדעית והרפואית  שקיבלו הכרה רשמיתתופעות הלוואי של החיסוðים החוזר מתעלם מ .57
בעקבות הדבקה הוא מזערי שהסיכון לגביהם , אלה צעירים וצעירותבעולם ככאלה אשר עלולים להזיק ל

 או אפסי. 

, כפי שפורט לעילסותר את ההגדרות הרשמיות של משרד הבריאות עצמו לגבי מחוסðים חוזר המðכ"ל  .58
באופן שאיðו יכול לקיים את מטרתו המוצהרת למðוע הדבקה והידבקות במחלות מדבקות, הן של עובדי 

 ותלמידי מקצועות הבריאות והן של המטופלים עימם הם באים במגע. 

אם לא די בכל אלה, חוזר המðכ"ל מהווה פגיעה בלתי מידתית, בלתי סבירה ושלא לתכלית ראויה בחופש  .59
העיסוק, בגישה להשכלה ובזכות לחירות ולשלמות הגוף של עובדי ותלמידי מקצועות הרפואה. הוראות 

עת ותפגע החוזר, המדירות סטודðטים ועובדים בלתי מחוסðים ממחלקות ותחומי עיסוק מסוימים, פוג
המטופליים ממערכת במסלול הכשרתם, ביכולות ההשתכרות שלהם וגם בטיב ובאיכות הטיפול שיקבלו 

 הבריאות הישראלית. 

חמור מכך, חוזר המðכ"ל מðוגד לכללי יסוד רפואיים ומשפטיים בכל הðוגע לקבלת טיפול רפואי מדעת  .60
 ובדבר הזכות לסרב לקבל טיפול רפואי.

מסיבות אלה מבקשת מחצ ממðכ"ל משרד הבריאות לשקול מחדש את הðהלים בחוזר, לבטל את חובת  .61
 החיסון ðגד קורוðה על עובדי ותלמידי מקצועות הרפואה ואת הסðקציות הðובעות מהן. 

כידוע למשרד הבריאות, פועלת מחצ בזירות המשפטית והתקשורתית על מðת להגן על זכויות האזרח  .62
בעתות חרום רפואי והן בעתות שגרה. אðו תקווה כי הðהלים ישוðו וכי לא ðידרש להמשיך הישראלית הן 

 לðהל את מאבקðו המשפטי בערכאות המתאימות. 

  

  ,על החתום
 משבר הקורוðהלחברי מועצת החרום הציבורית 
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