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 לכבוד

 רופאי המחוזות והנפות

 ת החוליםומנהלי האגפים הרפואיים, קופ

 מנהלי בתי החולים הכלליים

 מנהלי בתי החולים הפסיכיאטריים

 מנהלי בתי החולים הגריאטריים

 מר אלי בין, מנכ"ל מד"א

 

 COVID-19נגד  mRNAלמתן מנה שלישית של תרכיבי התוויות  -מכתב מלווה הנדון: 

 סימוכין:

, 1עדכון  –מתן מנה שלישית של תרכיבים נגד נגיף קורונה החדש ושימוש בתרכיבים מתוצרת מודרנה ופייזר  .1

 3/8/2021מיום  609816221סימוכין 

סימוכין  ,1עדכון מספר  –חיסון  למדוכאי COVID-19נגד  mRNAפרוטוקול למתן מנה שלישית של תרכיבי  .2

 18/7/2021מיום  546597221

 24/06/2021מיום  507342021, מס' 5תרכיבים נגד נגיף קורונה החדש, תדריך החיסונים, עדכון  .3

                

. נוהל זה מאגד ומחליף את COVID-19נגד  mRNAמצ"ב עדכון ההנחיות למתן מנה שלישית של תרכיבי 

 חיסון. אל ההתוויות שבסימוכין הוספו:הלמתן מנה שלישית של  קודמיםכלל הנהלים ה

 ומעלה( במערך הגריאטרי 40ומעלה( ועובדים )בני  18התוויה למתן חיסון שלישי למאושפזים )בני  .1

 .ומגן אבות

 .ומעלה 40התוויה למתן חיסון שלישי במערך הפסיכיאטרי למטופלים ועובדים בני  .2

 ומעלה.  60התוויה למתן חיסון שלישי לחולים אונקולוגיים בני הובהרה ה .3
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 הסעיפים הרלוונטיים בהנחיות עודכנו בהתאם.

 

 לכל הנוגעים בדבר במוסדכם. הז עדכוןהואילו להעביר 

 

 בברכה, 
 
 

 

 ד"ר אמיליה אניס        

 פידמיולוגיהלאמנהלת האגף 

 

 

 העתקים: 
 הבריאות, שר ניצן הורוביץחה"כ 
 , מנכ"ל משרד הבריאותנחמן אשפרופ' 

 פרייס, ראש שרותי בריאות הציבור -ד"ר שרון אלרעי
 חברי הנהלה מורחבת, משרד הבריאות

 מנהל תכנית הקורונהפרופ' סלמאן זרקא, 
 הממשלתיים הרפואיים המרכזים חטיבת ראש ,דגן דודו ר"ד

 רפואיות, מידע ומחקרד"ר אסנת לוקסנבורג, מנהלת החטיבה לטכנולוגיות 
 גב' מאיה גולן, עוזרת בכירה למנכ"ל משרד הבריאות

 מר נעם ויצנר, יועץ בכיר למנכ"ל משרד הבריאות
 סמנכ"ל בכיר למנהל ומשאבי אנוש

 גב' שרה שטרייספלד, מנהלת תחום בכיר מנהל ומשאבי אנוש
 בוקר, מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות-פרופ' ליטל קינן

 , יו"ר הצט"מ / חברי וועדת הצט"מד"ר בעז לב
 ד"ר ט. בן גל, יו"ר החברה הישראלית להשתלות

 פרופ' ד. פארן, יו"ר האיגוד הישראלי לראומטולוגיה
 פרופ' מ. אליס, יו"ר האיגוד הישראלי להמטולוגיה ולרפואת עירויים

 פרופ' גליה רהב, יו"ר האיגוד הישראלי למחלות זיהומיות
 צט"מד"ר טל ברוש, מזכיר ה

 גרינבוים, סמנכ"לית הסברה ויחסים בינלאומיים-גב' עינב שימרון
 דובר משרד הבריאות

 , משרד הבריאות ש. אברמוביץ, הלשכה המשפטיתעו"ד 
 עו"ד מיכל גולדברג, סגנית בכירה ליועץ המשפטי

 טאוב, ראש האגף לרפואה כללית, משרד הבריאות  -ד"ר סיגל ליברנט
 רפואה קהילתית, משרד הבריאותד"ר הדר אלעד, ראש אגף 

 ד"ר אירית לקסר, ראש האגף לגריאטריה
 ד"ר טל ברגמן, ראש האגף לבריאות הנפש

 מנהלי מחלקות שירותי בריאות הציבור 
 ד"ר רותי ישי, מנהלת המחלקה למעבדות, משרד הבריאות

 ד"ר דינה נוף, יועצת בכירה לנושא המעבדות, משבר הקורונה
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 מנהלת המעבדה המרכזית לנגיפים, משרד הבריאותפרופ' אלה מנדלסון, 
 הציבור בריאות מעבדות מנהלי
 קורונה בדיקות המבצעות המעבדות מנהלי

 מר רון רביע, אחראי על מנהל בריאות הציבור, משרד הבריאות
 גב' בלה אלרן, עוזרת מפקחת ארצית בבריאות הציבור בתחום אפידמיולוגיה

 ארצית וראש מנהל הסיעוד ד"ר שושי גולדברג, אחות ראשית 
 מגר' הדס רותם, מנהלת אגף הרוקחות

 גב' נועה חסדאי, מנהלת חמ"ל הבריאות הלאומי, האגף לשעת חירום
 מר רן אדלשטיין, מנהל המערך הלוגיסטי, האגף לשעת חירום

 גב' רונית רינגל, מנהלת תחום הערכות רפואה בקהילה ותכנון פריסת כח אדם בשעת חירום
 , מנהלת אגף השירות, אגף להבטחת איכותונדרסמןחן וגב' 

 פרופ' מיטשל שוואבר, מנהל היחידה הארצית למניעת זיהומים
 פרופ' יהודה כרמלי, מנהל המרכז הארצי למניעת זיהומים ועמידות לאנטיביוטיקה

 מנכ"לי קופות חולים
 כלליתראש חטיבת בתי חולים, שירותי בריאות ד"ר אורלי וויינשטיין, סמנכ"לית ו

 ד"ר יוסי נגה, ראש אגף הרפואה, חטיבת בתי החולים בכללית, שירותי בריאות כללית
 גב' שרית יערי מנהלת המחלקה לבקרה על שירותים רפואיים בקהילה, מינהל רפואה אגף קהילה

 מר יאיר חברוני, מנהל תחום בכיר שירותי חירום והצלה, אגף רפואה כללית
 ה דחופהמנהלים רפואיים, מוקדי רפוא

 מנהלי חברות אמבולנסים פרטיים 
 גב' טלי דהן, מנהלת מוקד "קול הבריאות" 

 סא"ל ד"ר יוסי בן מיכאל, ראש ענף בריאות הצבא
 א"מד ל"מנכ ,בין אלי מר

 יו"ר האיגוד לרופאי בריאות הציבור
 ד"ר מיכל שני, יו"ר האיגוד לרופאת המשפחה

 פנימיתפרופ' אבישי אליס, יו"ר האיגוד לרפואה 
 ילדים לרפואת הישראלי האיגוד ר"יו ,גרוסמן צחי פרופ'

 ד"ר אבי פרץ, יו"ר האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית
 ד"ר שמעון ברק, יו"ר החברה הישראלית לפדיאטריה אמבולטורית

 ד"ר עדי קליין, יו"ר החברה הישראלית לפדיאטריה קלינית
 לסנ"צ בוריס זיו, מ"מ קרפ"ר משטרת ישרא

 גנ"מ ליאב גולדשטיין, קרפ"ר שירות בתי הסוהר
 ד"ר נועה טיימן ירדן, סגנית מנהלת המחלקה למעבדות, משרד הבריאות

 מנהלי אגפי מעבדות רפואיות בבתי חולים
 מנהלי אגפי מעבדות רפואיות בקופות החולים

 מנהלי מעבדות רפואיות פרטיות
 פרופ' ציון חגי, יו"ר ההסתדרות הרפואית

 ערכת הבריאותחמ"ל מ
 חברי צוות מייעץ חיסון קורונה

 אלון מפקדת מפקד רלי מרגלית, ל"תא
 אל"מ )מיל'( ערן זליגמן, מנהל המכלול
 רס"ן )מיל'( עירם אמתי, צוות המכלול

 ראש המל"ל ד"ר איל חולתא, 
 מר עמית אדרי, מנכ"ל משרד החינוך
 מר חיים ביבס, יו"ר השלטון המקומי 
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