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 כ"ב בטבת, התשפ"א
 2021ינואר,  6         

  10477221122: אסמכתא
 )במענה נא ציינו אסמכתא(

 לכבוד:
 מנהלי בתי חולים כלליים 

 מנכ"לי קופות חולים 
 מר"גיםמנהלי 

 מנהלים רפואיים קופות חולים 
 מנכ"ל מד"א 
 קרפ"ר צה"ל 
 קרפ"ר שב"ס 

 קרפ"ר משטרת ישראל 
 
 

 שלום רב,
 

 (6-4עקרונות לגופים השונים לחלוקת מנות חיסון למנה שנייה )שבועות 
 

 אתר החיסון  .1

)לפי הגוף שקיבל ההקצאה  הכל גוף שחיסן במנה הראשונה, אחראי על חיסון המנה השניי
כולל קופות, בתי החולים, מד"א, מוסדות שונים וכד'(. הנחייה זו כוללת מאושפזים  –

גם יחוסנו בבית החולים. הדבר יועבר לציבור  –שחוסנו וששוחררו הביתה מבתי החולים 
 בהודעת דוברות. 

 

 שנייה חיסון מנת הקצאת .2

 –מהכמות שהוקצתה למנה ראשונה  95%משרד הבריאות יקצה למנה שנייה  .א
במצטבר. זאת, עקב גידול  –יום  21באותו המועד שהוקצה במנה הראשונה + 

 . 5-15%-בניצולת בזכות המזרק החדש וכן עקב אי הגעה לתור המוערך בכ

יתכן ושיעור זה ישתנה בהתאם להתנהלות, נלמד בהתאם להתנהלות בימים  .ב
 הראשונים.

יתרת המנות שלא מוקצות ישמשו כעתודה למדינה לכל צורך שיעלה, כגון תמיכה  .ג
 בגוף שבמחסור. 

ככל וגוף נקלע למחסור במנות, הגוף יעלה בקשה להשלמה ליום האספקה הבא  .ד
 המתוכנן עבורו בהתאם להנחיות שתשלחנה. 

 אין לחסן מי שחלה בין המנה הראשונה לשנייה. .ה
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  כללי .3

דים לא יפתחו למנה שנייה כך שמי שחוסן במרכזים אלו מרכזי החיסונים האחו .א
יתחסנו במנה השנייה בקופות. ההקצאה תחולק על פי מפתח שימושים לכל 

 קופה.

לזמן את המתחסנים בהודעה  –על כל הגופים המחסנים )כולל בתי חולים ומד"א(  .ב
 כתובה דיגיטלית להתחסנות בחיסון שני. 

וטחיהם אשר חוסנו מחוץ לקופה כי עליהם על הקופות להוציא הודעת טקסט למב .ג
 יום בגורם אשר חיסן אותם. 21לקבוע תור ולהתחסן כעבור 

כל הגופים המחסנים יבצעו בקרה שיש להם תור שני לכל האוכלוסייה שהתחסנה  .ד
 אצלם חיסון ראשון, וידווחו על כך למשל"ט.

 מקרים בעיתיים פרטניים יפתרו בין הגוף המחסן והקופה המבטחת. .ה

יחוסן בקופה החדשה.  –בוטח שעבר בין קופות בין המנה הראשונה לשנייה מ .ו
 פתר על ידי המשל"ט.יסנכרון הקצאות בין הקופות י

 

  שני חיסון לקבלת מתחסן הגעת אי .4

קופות החולים יקיימו בקרה ויבדקו שכל מי שהתחסן מקרב מבוטחיהם מנה  .א
יום מהמנה הראשונה  26ראשונה )ולא משנה היכן(, גם מתחסן מנה שניה עד תוך 

. הקופות יפנו למתחסנים שלא (על פי דיווחי מאגר הלאומי לחיסונים )הנחליאלי –
חיסן אותם )או בקופה התחסנו מנה שנייה לוודא שהם מתאמים תור שני במקום ש

 בלית ברירה למקרים חריגים(.

יום מיום החיסון של המנה  35יש "לשמור" הקצאת חיסון עבור מתחסן למשך  .ב
הראשונה טרם שחרור המנה השנייה למתחסן חדש, כאשר יש לוודא טלפונית 
טרם שחרור המנה שאי ההגעה אינה נובעת מבידוד של המחוסן או מכל סיבה 

 מוצדקת אחרת.

ימים מתום הבידוד,  3על האף האמור עד כה, מבודדים זכאים לקבל החיסון תוך  .ג
 יום. 35גם אם חלפו 

 

 החיסון  בקבוקוני ניהול .5

ימת של מתחסנים לחיסון שני יש לבצע הזמנות ביחס עקב צפי של אי הגעה מסו .א
 .לצפי מתחסנים ליומיים קדימה בלבד

ויה באתר. )פרטים מהאספקה העוקבת יש להפחית את כמות המלאי המצ .ב
 מדויקים ימסרו על ידי צוות המשל"ט החיסונים(.

ולכוון ליחס חיסונים  –בעת ההזמנות יש להתחשב ביכולת להוציא מנה שישית  .ג
 כפי שנצפה בגוף המחסן מאז המעבר לשימוש במזרקים המשופרים. 
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 שנייה ממנה יתרות בסיס על נוספים חדשים מתחסנים חיסון .6

 .לחסן מתחסנים חדשים על בסיס ההקצאות של "מנה שנייה"אין אישור לתכנן  .א

הנחייה לגבי תכנון חיסון מתחסנים חדשים על בסיס יתרות ממנה שנייה תינתן  .ב
 בהמשך, בהתאם למצאי המנות העודפות ותיעדוף קבוצות חיסון.

על הגופים המחסנים לעשות כל שביכולתם על מנת להימנע מהגעה לפגות תוקף  .ג
יום מהמנה  21-ורים של מתחסני מנה שנייה )כל עוד לא פוחת מכולל הקדמת ת –

 הראשונה(.

הקופות ידווחו למשל"ט החיסונים על היקף החיסונים  14:00מדי יום בשעה  .ד
על מנת שהמשל"ט יגדיר  –שנמצאים בסיכון לפוג תוקף במהלך היממה העוקבת 

 מענה לאותם חיסונים.

חדשים עקב התקרבות לפגות  רק באישור המשל"ט יתאפשר חיסון מתחסנים .ה
חיסון מתחסנים חדשים במנה ראשונה יהיה על פי סדר העדיפויות  –תוקף 

 הלאומי.

 

 תכנון קדימה .7

סבב החיסונים של מנה שנייה הינו פשוט יותר לתכנון ביחס למנה הראשונה,  .א
 כיוון שידוע מי אמורים להגיע להתחסן ומתי.

בהתאם, כל גוף מחסן יכין ת"ע מפורטת שבועית של כמויות חיסון צפויות בכל  .ב
נקודה ברמה יומית, מבוססת על הגל הראשון, שתתואם ע"פ אי הגעה להתחסנות 

 וניצולת שימוש בויילים.

 תוכנית העבודה השבועית תשלח למשל"ט כל יום שלישי בשבוע, לשבוע העוקב.

 של מסמך זה.על התוכנית לעמוד בכל ההנחיות  .ג

 

 :תקופת החיסונים של המנה השנייההעבודה במהלך  שיטת .8

 עדכון מדי שבוע של ת"ע הצפויה עד סוף סבב מנה שנייה. .א

הזמנות לאספקה ליממה הבאה עבור  –שיטת ההזמנות תמשיך כפי שהייתה  .ב
יומיים עבודה, תוך עדכון הכמויות בהתאם לצורך בפועל, על בסיס התוכנית 

 ההפצה שנקבעו. השבועית, וסבבי

בסבב זה תהיה הקפדה יתרה מצד המשל"ט על מועד הזמנה אחרונה ולא  .ג
 יתאפשרו הזמנות דחופות.

 המשל"ט יציג מדי יום את ההקצאה המצטברת המותרת לכל גוף דורש. .ד

 מדי יום הגופים המחסנים יציגו את המדדים הבאים למשל"ט החיסונים: .ה

i. אי הגעה % 

ii. ניצולת ויילים לחיסונים 
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iii. ידה בתוכנית העבודה בצורה מצטברת )% המתחסנים מנה שנייה % עמ
 יום( 21מתוך סך אלו שכבר חלפו 

iv.  הערות לוגיסטיות )אי אספקה של ציוד, חוסרים וכדומה(, המשלט ייצר
בקרה יומית מול סל"א לאור הפערים, בהתאם לממצאי התחקיר יוחלט 

 .לוונטישלים, להפחית את הכמויות ללקוח הרבאם לה

 

 בהצלחה במבצע תן כתף מנה שנייה

 

 ד"ר ורד עזרא              אלי גלעדמר              
 ראש חטיבת הרפואה                          ראש המשל"ט הלאומי למאבק בקורונה 

 

 
 העתקים:

 שר הבריאות  -ח"כ יולי )יואל( אדלשטיין 
  הכללי המנהל  - לוי חזי ' פפרו

  המשנה למנהל הכללי – גרוטופרופ' איתמר 
 ראש שרותי בריאות הציבור –פרייס  –"ר שרון אלרעי ד

  מנהלת החטיבה לטכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר - ד"ר אסנת לוקסנבורג
 אחות ראשית ארצית וראשת מינהל הסיעוד -ד"ר שושי גולדברג 

 הממשלתיים החולים בתי חטיבת ראש דגן דודו ר"ד
 ת ובטיחו לאיכות בכיר ל"סמנכ  – ניב ון' ירפרופ

 סמנכ"לית הסברה ויחסים בינלאומיים, דוברות -גב' עינב שימרון 
 תקהילתי רפואה אגף ראש – אלעד הדר ר"ד

  כללית רפואה גףראש א – ליברנט טאוב סיגל ר"ד
 ראש אגף בריאות הנפש –ד"ר טל ברגמן 

 ראש אגף גריאטריה –ד"ר אירית לקסר 
 ראש אגף השיקום –ד"ר יצחק זיו נר 
 מנהלת אגף הרוקחות –ד"ר הדס רותם 

 ראש תכנית מגן אבות ואמהות –פרופ' נמרוד מימון 
 םהממשלתיי החולים בתי חטיבת, הרפואי המנהל  – שגיא םר ר"ד

 צוות משל"ט חיסונים 
 דובר –גב' ענת דניאלי 
 ראש מטה שר הבריאות –מר קובי צורף 

 ותכנון פריסת כוח אדם מנהלת מערך הרפואה בקהילה ,אשפוז המשכי, -רינגל גב' רונית 
 ראש תחום אשפוז והנחלת ידע -גב' נועה חסדאי 

  כללית בריאות רותיש ,החולים בתי חטיבת וראש ל"סמנכ – וויינשטיין אורלי ר"ד

 כללית בריאות שירותי ,החולים בתי טיבתח ,רפואה אגף ראש –פריגובסקי אבינועם ר"ד


