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 ©"ניצוצי נוגה" ספרי כל הזכויות שמורות למכון 

כי ספר זה נכתב כדי להסיר את החושך שכיסה את הארץ, כמו שכתוב2 " 

ות שדעת א. והמטרה היא להר)ישיעה ס' ב'( "וכו' כסה ארץהחושך י הנה

וכן דעת רוב רובם של הרבנים והפוסקים  –המדענים רוב רוב הרופאים ו

דרבה, ( וא91שום סיכון בלקיחת החיסונים כנגד קורונה )קוביד שאין  –

מצוה גדולה ע"פ דעת תורה להתחסן. )ולמעשה כל אחד ואחד צריך 

 ולעשות ע"פ הוראת הדעת תורה שלו.( ,הרב שלוהרופא ולהתיעץ עם 
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 ~~~  הקדמת העורך~~~ 
 -מטרת הספר  -

 החושך הנה כי2 "שכתוב כמו, הארץ את שכיסה החושך את הסירל כדי נכתב זה ספר
 הרופאים רוב שדעת להראות היא והמטרה. '(ב פסוק 'פרק ס ישיעה)'" וכו ארץ יכסה

 סיכון שום שאין – והפוסקים הרבנים של רובם רוב דעת וכן – המדענים ורוב
 פ"ע גדולה מצוההריהי , ואדרבה .(91 קוביד) קורונהנדיף ה כנגד החיסונים בלקיחת

 צריך ואחד אחד כליש להדגיש בהדגשה חזקה ש ,למעשההלכה  לעניןו) .להתחסן תורה דעת
 .(שלו תורה הדעת הוראת פ"ע לעשות . ועליושלו הרברופאו הפרטי ועם  עם להתיעץ

  

 -הסיבה לכתיבת הספר  -

וכותב  שומע שיעורים כל יום מכ"ק אדמו"ר שליט"א,אני ב"ה יושב ולומד בביהמ"ד, 

יש לשאול, מה לי וא"כ  .שלי בעלון "ניצוצי נוגה" כל שבוע כמה חידושין דאורייתא

 ולסוגיית החיסונים? 

זה כבר קרוב לשנה שמגיפה קטלנית משתוללת על כל העולם כולו, ולא פסח על 

"ר כבר נפטרו אלפים מסלתה ומשמנה של כלל פתחי אחינו בני ישראל. ובעוה

שב"ה נשארו בחיים סבלו קשות ויש מהם שסובלים ל"ע עד  ישראל, וגם הרבה מאלו

 .תוצאות של המחלהההיום מ

בחסדי ה' יתברך, שהוא נקרא "בורא רפואות", המציאו הרופאים הגדולים כמה מיני 

ב"ה מיליוני אנשים בכל העולם כבר לקחו את וחיסונים כנגד המחלה הנוראה הזאת. 

יעזור הקב"ה שהמחלה תסתלק  וואי מזה.אינו כמעט שום תופעות להחיסון, ולא ר

 מכל וכל מהעולם בקרוב ממש, אמן.

טענות ושקרים שמכניסים ספקות המון מפיצים בעולם שיש אמנם, דא עקא, 

כותבים שבמו עיני ראיתי כמה קונטרסים וחוברות וופחדים בלבות בני האדם. 

גד החיסון כגון2 ש בעולם כנת ודעות מבוטלות שיקונספירציו"טשאלנט" של כל מיני 

(, בעיות בפוריות, כניסת שבבים )צ'יפס( בגוף, .D.N.Aסדר עולם חדש, שינוי גנטיקה )

G5!בונים חופשיים, 'ביל גייטס', וכו' וכו', ואין סוף לדברי הבל , 

)משלי פרק יד,  , ש"פתי מאמין לכל דבר"ואני עומד ומשתומם על המראה המוזר הזה

יש דברים בגו. שלמה כאילו  באמונהינים להם הרבה אנשים מאמו, פסוק ט"ו(

. ואין בו קורטוב של אמת, אלא כל כולו בשקר יסודוורעות רוח. הכל הבל  ולמעשה,

גורם שינוי בגנטיקה  mRNAית שהבאנו לעיל שהחיסון בדרך החדש של נ)למשל, בטענתם השקר

של הספר הבאנו  . בחלק הראשוןDNA את ה לא משנה  RNAהדבר ברור כשמש שה –של האדם 

א. גם דוקטור הזאת מעיקר דענים האמיתיים שמפריכים את הטענהדעת הרופאים הגדולים והמ

שמכניסים לגוף מתפרק ונאבד לגמרי תוך   RNAו הסביר לי באריכות שהאחד גדול שדיברתי עמ

 כמה שעות בלבד.(

ע"פ תי שיש שבנו בנינים גדולים של אסורים חמורים יוביותר כאב לי אחרי שרא

יסוד וכשאין  .יסדו דבריהם על אותם קונספירציות המופרכות כולםאמנם,  .הלכה

 .ות הבנויות על פיהם אינם רלונטיותפל הבנין, וכל ההלכונ
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כדי לחקור ולברר את הסוגיא הדק היטב, גם השתתפתי בליל שישי חורפי אחד 

נשמע בשום באסיפה לבירור ענין החיסונים ששם הבטיחו לנו "שנשמע דברים שלא 

מקום אחר בעולם, לא פי רופאים ולא מפי הממשלה". היו שם בעיקר שני "רופאים 

גדולים". הראשון היה רופא אמריקאי בשידור חי מארה"ב. הוא הכחיש שהמחלה 

לעמוד נגד השמש!! )והוא אמר  –הזאת גורמת מיתה, ואמר שיש לו תרופה מנוסה לזה 

זאת, והוא בעצמו היה לו הסימנים של שכתב ספר שלם על "הרפואה הנפלאה" ה

המחלה ועמד נגד השמש יום שלם ולקח כמה ויטמינים והרי זה פלא שלמחר היה 

בריא כאחד האדם!( והשני היה איזה "רופא" רוסי שהכחיש מכל וכל שיש מחלת 

קורונה בעולם, ואמר שהממשלה רוצה פשוט לשלוט עלינו אבל אין שום סכנה כלל 

, שאלתי אותו (ADE) "נוגדנים תלוית הגברה" על החשש הנקראמקורונה. כשדיבר 

כמה שאלות פשוטות )לא ראינו את זה כלל עם הבדיקות אצל חיסוני הקורונה, ועוד 

כי תופעה הזאת לא קרה אלא בבעלי חיים משא"כ בבני אדם אף פעם לא מצאנו 

דקות  חשש כזה ]כמבואר כל זה בפנים הספר בח"א[(, ולאחר משא ומתן של כמה

 בינינו נסתמו טענותיו, ושתק.....

תבוננתי איך נפלו חכמים ונבונים בפח של שקרים וכזבים שאין להם כשהלמעשה, 

חכמת הרפואה. ולכן, בשום יסוד אמיתי, ראיתי שיש חסרון ידיעות פשוטות במדע ו

 אם מישהו חיבר איזה חיבור חיפשתי ואשר על כן,. ?"כשאין דעת הבדלה מנין"

. בקשתי ולא מצאתי. הללו החיסוניםהשוא שמפיצים מתנגדי דמיונות את להפריך 
)יש סיבה פשוטה לזה. כשעונים לשאלות כאלו, זה נראה כאילו נותנים לגיטימיות לדבריהם 

וע"כ אזרתי חיל וקיימתי  בצד מה. והרבה חכמים לא רוצים לענות להם כלל מטעם זה.(

 ִהְשַתֵדל, ֲאָנִשים ֶשֵאין וִבְמקֹוםה'(2 " משנה 'ב פרק אבות מסכתמשנה )מה שכתוב ב

חכמים וכבר פירכו הכתבו על זה  מצאתי שאכןאחרי יגיעה גדולה ב"ה ". ו2ִאיש ִלְהיֹות

רק 3 ועיקר עבודתי היה את כל השאלות, ולא היה לי צורך להמציא את הגלגל מחדש

דוחה הרבה  ורש"מעט מן האוכמאמר החכם  ללקט ליקוט מכמה מקומות ומקורות.

 טפשות.שמעט מן החכמה והשכל ידחה הרבה מן השכלות וה מן החושך", תקותי

הספר נעשה משני חלקים. חלק ראשון הוא ליקוט מדברי המדענים והרופאים ובעלי 

דעת נכונה על החיסונים כנגד נגיף הקורונה. החלק השני הוא ליקוט מדברי 

החיסון, כולל כמה תשובות בהלכה על  רבנים עלרים והפוסקים, גדולי הדור, אדמו"

זה. בחרתי בסדר הזה בדווקא. כמו כל חלק אחר בתורה, ההלכה נקבעת כפי 

המציאות. לגבי שאלות בהל' רפואה, יש מקודם לברר את דעתם של הרופאים 

לאחר שיש לנו ידיעות נכונות במציאות הדברים, ובדעת הרופאים והגדולים בענין. 

כן, זה מה שעשו הפוסקים לרדת לעומקה של ההלכה. ואפשר לנו והמדענים, א

פ שיטת הרופאים, הלכה שלהם ברור מלילו ע"הפסקי בוהרבנים הגדולים בדורנו, ו

 כמבואר כל זה בפרטיות בפנים הספר בס"ד.

להבהיר בשער בת רבים שאין לי שום אינטרסטים. אני לא עובד בשביל אני רוצה 

וכו' וכו', ולא מקבל כסף ממשרד  G5חברות  או הבונים החפשיים אוביל גייטס 

   וכדומה. (.W.H.O)ארגון הבריאות העולמי מהבריאות או 
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 -הכרת הטוב  -

בית המדרש הקדוש והטהור "תורת חכם" בעיה"ק ירושלים  פותחין בכבוד אכסניא,
יצחק מאיר מורגנשטרן  ירב אות מו"ר כ"ק אדמו"ר שליט"א, הגה"קתובב"א, בנשי

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שיאריך ימים על ממלכתו, כמש"כ "ימים  אשליט"א.
 .)תהלים סא, ז(על ימי מלך תוסיף, שנותיו כמו דור ודור" 

אני מביע את רגשי הכרת הטוב שטמונים בין כותלי לבבי להרה"ח ר' בנימין 
יהי זיכערמאן ני"ו וכל משפחתו שיחי' על החסדים שהם גומלים אתי תמידים כסדרן. 

 ו לבני, חיי אריכי, ומזוני רוויחי.רצון שיזכ

מורי שליט"א, ולהבדיל בין חיים לחיים לאמי מורתי ע"ה  אני מקרב לבי לאבי מודה
הכ"מ, שהדריכו וחינכו אותי לגשת לכל דבר עם שכל הישר ולהסתכל על העולם כולו 

יות ושטועם השקפה בריאה וטובה3 ולא למלאות את המוח עם כל מיני הבלים 
 למיניהם.

עלי להודות לכל הבחורים והאברכים שדברתי עמהם על נושא החיסונים, בפרט 
בה מאד. בפרט רצוני לבחורי חמד של ישיבת תורת חכם )"הקיבוץ"( שעזרו לי הר

 .עזרתו מקודש פ.ה. ני"ו עללהודות לבה"ח 

אשון תודתי נתונה לבן אחי כמר בנימין חיים דייויס ני"ו על הגרפיקה לעמוד הר
 שסידר עם מומחיות יתירה. יהי רצון שיצליח בכל דרכיו ומסילותיו.

ר' אלחנן וייס ני"ו, בעל המחבר ספר "החיל הרה"ג לגדול  אני רוצה לתת "יישר כח"
ספר הזה. יהי שכרו תוך הכדי להכניסם ב , שמסר לידי כמה דברים חשוביםוהחוסן"

 ישר בעולם.היתית ושכל אמהשלם מן השמים על עבודתו הגדולה להפיץ דעת 

 שיש אבני צדק דין בית ד"אב – א"שליט ןישטי יצחקיישר כח גדול להגאון מוהר"ר 

על שנתן לי רשות להעתיק בתוך הספר את התשובה שכתב בקונטרס  –פאלטישאן 
 "הוואקסין בהלכה", שמבאר את הענין בטוב טעם ודעת.

 אמיתית והשכלה דעת להפיץ החשובה עבודתם על' מדעת' לעמותת בזה נתונה תודתי
 אישורם ל, ועל"ר, המוחין ובילבול חושך של תקופה שהיא בתקופתינו בעולם

 לי הנצרכים דברים כמה בהמצאם האישית עזרתם ועל 3ות שלהםכתב עם להשתמש
הספר. בפרט אני רוצה להודות לד"ר דוד  בתוך להכילו כדי הזה החומר לי שלחו וגם

חבר עמותת "מדעת" וחוקר בחברת טארגטג'ין( שדיבר עמי שטיינר נ"י )אימונולוג, 
באריכות לברר לי כמה נושאים בתחום החיסונים וחיסוני הקורונה, וכתב לי כמה 

 דברים מועילים וחשובים.

 אישורם למדע, על ויצמן מכון של החינוכית הזרוע, דוידסון אני מודה למכון
)ראש תחום תקשורת  גרטיבספרנו. ובפרט לד"ר ארז  חומר שלהם עם להשתמש

)הוספתי הערותיו  טובות.המדע של מכון דוידסון( שעזר לי מאד והעיר כמה הערות 
 בתוך הספר בהערות שוליים, בשם "הערת ד"ר א.ג.".(

וכן אני מכיר טובה לאירגון "הידברות" שכתבו והפיצו מאמרים מלאים חכמה ושכל 
נגד מתנגדי החיסונים. חלק פירכות כתשובות ועל הקורונה ועל החיסונים, ו

 מהמאמרים הללו מובאים בחלק א' של ספר "ורפא ירפא".

                                                           
א

הגדול שמדברים סרה לפני כמה זמן, הייתי בקודש פנימה בחדרו של הרבי שליט"א, ואמרתי לפניו את כאבי  

על החיסונים כנגד הקורונה. הרבי אמר לי שאכתוב את שיטתי בספר. הספר הנוכחי הוא השתדלותי לקיים את 
 דבריו הקדושים.
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 -סוף דבר הכל נשמע  -

ם לרבות הכי מומחים וחשובים שבהם, אוחזים רוב הרופאים והמדענים, וג
שהחיסונים כנגד נגיף הקורונה המה טובים, מועילים ונצרכים3 והם אומרים שאין 

והוא הדין והיא המידה שרוב רובם של כל הרבנים . לחשוש לסכנה בלקיחת החיסון
והפוסקים בכל העולם כולו פסקו שיש לקחת את החיסונים, וביניהם הפוסקים 

ובפרט אלו שיש להם ידיעות גדולות בתחום הרפואה כגון  –ידועים גדולים והה
הוא דעת הרה"ג רב יצחק זילברשטיין שליט"א )כמובא בפנים הספר בח"ב(. וכן 

ולי והגד ם לעזור לכלל ישראל בעניני רפואהשכל חייהם נתוניהחשובים ים עסקנה

 ארגון ר״יו שליט"א, פירר אלימלך אברהם הרב עולם סומכים ידיהם עליהם, כגון
, אשרינו מה ויש לנו דעת תורה גם בימינו אלה . ב"ה לא אלמן ישראל'למרפא עזרה'

 טוב חלקנו!

 -לקבלת מידע נוסף  -

הספר "החיל והחוסן" שמדבר על מצות החיסונים בדרך טוב וישר. אפשר  מומלץ ללמוד את

 d0533155@gmail.comלקבל מאת המחבר ע"י שליחות בקשה לדוא"ל2 

וכן יש לראות את הספר "עלה תרופה" מרב אברהם המבורג זצ"ל, המכונה בשם ר' אברהם 
יצא לאור מחדש עם הוספות מועילות מאד. ניתן לקבלו ע"י דוא"ל  נאנסיך זצ"ל. הספר

Talmid208@gmail.com 

 

         

 

 

 

 

 

 

 בשבט ח"כ יום(, משפטים פרשת) "ירפא ורפא" לסדר' ד יום ת"בעזהי נשלם ולא תם
 .א"תובב ירושלים ק"עיה פה, ק"לפ א"תשפ

 ֲאֶשר ְבִריתוֹ  ֶאת ָהִקים ְלַמַען ָחִיל ַלֲעׂשֹות ֹכַח  ְלךָ  ַהֹנֵתן הּוא ִכי ֱאֹלֶהיךָ ' ה ֶאת ָת ְוָזַכְר "

 (י פסוק, ח פרק דברים ספר)2" ַהֶזה ַכּיֹום ַלֲאֹבֶתיךָ  ִנְשַבע

  

                                                           
ב

 מלכא אנטיוכוס אינטיל ותמניא בעשרין" במגילת תענית )סוף פרק י"א(:יום כ"ח שבט הוא יום טוב, כדאיתא  

 ישראל היו ולא היהודים כל את ולהשמיד ירושלם את להחריב ובא, שראלי לבני מיצר שהיה ירושלם מפני מן
 שבטלוהו היום ואותו. במקומו ונפל לו והלך רעות שמועות ושמע, בלילה אלא ביום[ מפניהם] ולבא לצאת יכולין

 ."טוב יום עשאוהו משם( שיצא :א"נ)

ויש להדגיש בהדגשה ברורה, שלעובדה ולמעשה כל אחד ואחד 

 –כדת מה לעשות הרב והפוסק שלו את הרופא שלו וישאל את 

כפי מצבו  –אם להתחסן בחיסונים כנגד נגיף הקורונה או לא 
 פי דעת תורה כך יתנהג וכה יעשה. וטבעו הפרטי שלו. ועל

mailto:d0533155@gmail.com
mailto:Talmid208@gmail.com
mailto:Talmid208@gmail.com
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 ~~~ דברי פתיחה ~~~
 - גמקורות העניןקצת  -

 )שמות כא, יט(" 2ְיַרֵפא ְוַרֹפא ִיֵתן ִשְבתוֹ  ַרק" כתוב בתורתנו הקדושה2

 ישמעאל רבי דבי דתני... "2 וב"ק פ"ה ע"א( ברכות דף ס' ע"אודרשו חז"ל הקדושים )

 לרפאות." לרופא רשות שניתנה מכאן ירפא ורפא

 ואיהו מחי רחמנא אמרינן ולא - לרפאות לרופאים רשות נתנה)ב"ק שם(2  "  ופירש"י
 "2מסי

 לחודיה מרפא והא ת"וא - לרפאות לרופא רשות נה2 "שניתובתוס' )שם( איתא
 כשמרפא שמים בידי הבא חולי אבל אדם בידי מכה מ"ה א"דה ל"וי ליה שמעינן

 2"דשרי ל"קמ המלך גזירת כסותר נראה

. לרפאות לרופא רשות שניתנה מכאן ירפא "ורפא 2)שם( א"הרשב חדושיב בכתווכן 
 שלא אמינא הוה ירפא אלא רחמנא כתב לא דאי ל"י. נפקא לחוד מירפא הא ת"וא

 דמי, אסור שמים בידי הבאה חולי אבל, אדם בידי הבאה מכה אלא לרפאות ניתנה
 הוצרך לפיכך, השמים מן שנגזר מה כמבטל לרפאותו שמשתדל ומי, ירפא הוא שהכה

 "2לרפאות לרופא רשות ניתנה בזה ובין בזה דבין לומר ברפוי לשנות הכתוב

 לי מה יאמר שלא. לרפאות לרופא רשות שניתנה "מכאן2 יתאא ובתורת חיים )שם(
 ואני מוחץ ה"הקב יאמר שלא נ"א בשוגג נפשות הורג ונמצאתי אטעה שמא זה לצער

 ת"וא התוספות וכתבו. ל"ז ן"הרמב דברי והם ו"של סימן דעה יורה בטור כ"כ ארפא
 ועוד'. וכו אדם בידי מכה מ"ה אמינא דהוה ל"וי ליה שמעינן לחודיה מרפא והא

 דכתיב קרא איירי דהכי מבחוץ שנראין ופצעים במכות מ"ה אמינא דהוה נראה
 ש"כמ לא אימא הגוף בפנים שהוא חולי אבל באגרוף או באבן רעהו את איש והכה

 ד"2דשרי ל"קמ ל"ז עזרא בן א"הר

 ירפא ורפא ישמעאל' ר דבי "תנא 2(, וזל"קשלו סימןריש  ד"יו טורוכן נפסק להלכה )
 אטעה שמא הזה לצער לי מה יאמר שלא לרפאות לרופא רשות שנתנה אןמכ

 נפשות בדיני ליזהר שראוי כמו מאד מאד שיזהר והוא בשוגג נפשות הורג ונמצאתי
 אלא ברפואות א"ב של דרכן אין שכן ארפא ואני מוחץ ה"הקב יאמר שלא נ"א

 שנתנה ללמדנו בא כ"ע ברופאים כי' ה דרש לא בחליו גם( ז"ט' ב ה"ד) שנאמר שנהגו

                                                           
ג
א ובין האגדתא. לעת עתה אין הזמן מספיק, מאמר שלם על מצות "ורפא ירפא" בעזהי"ת, בין ההלכת רצוני לכתוב 

 ונסתפק בהבאת כמה מראה מקומות.
ד
"שם ]שמות כ"א י"ט[ ורפא ירפא, מכאן שנתנה רשות לרופא  :בספר בן יהוידע )ברכות שם(ומצאתי משל יפה על זה  

ו מהלכין בדרך, וראו לרפאות. קשא למאי אצטריך לכפול הלשון דרפא ירפא, ונראה לי בס"ד מעשה בשני חכמי ישראל שהי

לפניהם א' מוכה שחין מצטער מאד, אמרו לו עשה סם פלוני ופלוני ותתרפא, והיה אדם אחר הולך אחריהם נושא קופה 

תרמוסין מבושלים למכור, אמר להם אתם החכמים נכנסים בעניינים שאינם שלכם, ומימי לא ראיתי חכם מרפא כי החכם עסקו 

וד איך אתם דוחקים לעשות דבר נגד רצון הבורא, שהקב"ה נתן לו צרעת, לזה ואתם רוצים בתורה ומה לו אצל רפואות, וע

להסירה ממנו, אמרו לו החכם מחוכם בכל דבר ואין זה חידוש, ועוד מה אתה נושא, אמר להם תרמוסים מבושלים, אמרו לו 

ר להם כך דרכו של הקב"ה בורא כמה הקב"ה ברא תרמוסים אלו מרים כלענה, ואתה עברת רצונו ועשית אותם מתוקים, אמ

דברים שהם חסרים ורוצה שהאדם יבא ויתקנם, אמרו לו גם זה נתן לו צרעת ורוצה שהאדם ירפא אותו ממנה, עד כאן, והנה 

תיקשי למה לא אמרו לו ראיה זו ממה שאמר הכתוב ורפא ירפא, שהיא ראיה מן התורה, והשיבו לו דבר מסברה, אך נראה 

פסוק זה ישיב שהפסוק איירי בחולי הבא לאדם על ידי אדם ולא על ידי שמים, ובזה אני מודה שרשאי אדם דאם יאמרו לו 

לרפאת, לכך אמרו לו דבר על פי הסברה, ובזה יתיישב דקדוק הנזכר, דאם לא היה הכתוב כופל הלשון הייתי מפרש דלא ניתן 

ט דהאי קרא בחבורה הבאה על ידי אדם איירי, לכך כפל רשות לרופא לרפאת אלא רק חולי ומכה הבא על ידי אדם, ובפר

 הכתוב הלשון רפא ירפא לרבות כל דבר, הן הבא על ידי אדם הן הבא על ידי שמים:"



 מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות" –ספר "ורפא ירפא  בס"ד

 
   יב 

 

 מונע ואם משובח ז"ה והזריז הוא נפש פיקוח ובכלל היא ומצוה לרפאות רשות לו
להתרפאות  זוכה אדם הכל מן שלא שירפאנו מי לו יש ואפילו דמים שופך ז"ה עצמו
 גדול שם יהא ולא ובמלאכה בחכמה ויודע בקי יהא כ"אא ברפואה יתעסק לא ומיהו
 לא ממנו גדול יש אם וכן בה עוסק יהא לא זו מלאכה יבבט יודע שאינו כל אבל ממנו

 במקום נפשות בספק יורה דהיאך שבתורה והוראות דינים משאר ו"ק כלל בה יתעסק
 ואם בודאי הוא גיהנם ובן דמים שופך ז"ה כלל בה נתעסק לא ואם ממנו גדול שיש

 שאינו דבאח ש"וכ בקי הוא אם' אפי בתשלומין חייב והזיק ד"ב ברשות שלא ריפא
 פטור והזיק וטעה ד"ב ברשות ריפא אם אבל בקי שאינו למי מרשין ד"ב שאין בקי

 לימנע צ"א מ"ומ ידו על גולה ששגג לו ונודע המית ואם שמים בדיני וחייב אדם מדיני
 וגו'2" כדפרישית טעות חשש מפני

 בכללו. ההיא ומצוה. לרפאות לרופא רשות התורה נתנה" 2('א)שם, סעי'  ע"שווז"ל ה
 שלא, שירפאנו מי לו יש ואפילו, דמים שופך זה הרי, עצמו מונע ואם. הוא נפש פיקוח

 יהא ולא, בקי הוא כ"אא ברפואה יתעסק לא ומיהו. להתרפאות זוכה אדם הכל מן
 חייב, דין בית ברשות שלא ריפא ואם. דמים שופך זה הרי, כן לא שאם, ממנו גדול שם

 אדם מדיני פטור, והזיק וטעה, ד"ב ברשות ריפא ואם. בקי הוא אם אפילו, בתשלומין
 2"ידו על גולה, ששגג לו ונודע, המית ואם. שמים בדיני וחייב

 אצל( ו"י' ב) הימים בדברי קרא דאמר והא"...  2(א' ס"ק)שם  ועי' מה שכתב הב"ח
 הרופא מיד להתרפאות דאסור דמשמע ברופאים כי' ה את דרש לא בחליו וגם אסא

 לכך בלבד ברופאים אם כי כלל' בה דרש שלא דלפי ל"י שמים בידי הבאה במכה
 ברופאים לדרוש מותר הרופא ידי על רפואה לו שישלח' בה בטח אם אבל נענש

 ישראל2" גבול בכל נהגו וכך שמים בידי הבאה במכה אפילו

 וחייב הנס על לסמוך אין דהאידנא "... ונראה 2)שם ס"ק ב' בא"ד( מוסיף יוסף ברכיוה
 סוגיין לשנות כמיניה כל ולאו שירפאנו רופא לקרות העולם בדרך להתנהג החולה

 וכמעט רופאים ידי על שנתרפאו הדורות חסידי מכמה גדול הוא כי ולומר דעלמא
 ולהזכיר סכנה במקום אניסא לסמוך משום ואי יוהרא משום אי בדבר יש איסור

 על להתרפאות ארעא כל וארח אדם בני של כדרכן ינהוג אמנם חוליו בשעת עונותיו
 "2דוקא יבטח ובו לב בכל ברחמי למתקף בקונו ידבק רק עמו בל ולבו רופא ידי

רואים ברור שסומכים על דעת הרופאים  ובשו"ע או"ח )סימן שכ"ח וסימן תרי"ח(
 אפי' בהלכות החמורות של שבת ויוה"כ.

סק ברפואות אא"כ "ומיהו אסור להתע וכתוב בערוך השלחן )יו"ד סי' של"ו סק"ב(2
שיש לו רשות  והאידנא צריך להיות מוסמך מהממשלההוא בקי ויש לו רשות מב"ד 
 ליתן רפואות לחולאים וכו'."

 והגם שיש מי שכתבו שבזמנים אלו אין נאמנות לרופא עכו"ם, כמו שמצאנו בפירוש

 רופא אפילו - בקיאין פ"ע" 2[ח' אות כו פרק יומא ]מסכת )יכין( ישראל תפארת
 יש האידנא ד"ולפע. אותו מאכילין, שיסתכן אפשר שכשיתענה אומר אם, ם"עכו

 תמיד אומרים קל חולי דלכל, להמנותייהו דשבקו ראיתי דבעיני, בדבר להתיישב
בהלכתא . וכן לענין רופא ישראל מחלל שבת ר"ל, כתב בנו "יסתכן שכשיתענה

זדון ליבם מייעצים לחולה כי "... לפעמים ]הם[ גריעי מנכרים, וב 2גבירתא )שם, מ"ה(
 צריך לאכול מאכלות אסורות או לחלל שבת ולאכול ביום הכפורים וכיוצב"ז וכו'."

                                                           
ה

כמ"ש בפ"ד דנדרים מ"א ב' וערא"ש בפירושיו שם ד"ה רפואת  עי' באור הגר"א ]שם ס"ק א'[: "ומצוה היא. 
 כו' ובפסקיו שם ע"כ:" 
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אך כבר הורו לנו גדולי הדורות האחרונים שבזמננו במדינות המתוקנות שיש פיקוח 
עליהם וחייבים לעמוד במבחן על ידיעותיהם והתמחותם נשתנה הדבר לטובה )עי' 

ס"ק א'. ובפסקי תשובות ]שם[  ברכה שיורי, ח"שכ סימן ח"או יוסף כיברברכי יוסף, 
  אות כ"ד(.

 שיטת ר' נחמן מברסלב על החיסונים

ת , אמנם לגבי נתינור' נחמן מברסלב זי"ע דיבר כנגד רפואות ורופאים בדרך כלל
 חיסונים לילדים הוא החמיר מאד שיש חיוב להתחסן.

 נ'2 אות - ן"הר שיחות ספרבעיין 

 רפואות ענין מאד מאד מגנה והיה מאד עמנו לדבר הרבה ורפואות דוקטורים ענין"מ
, ביתו ובני זרעו חיי ועל חייו על לחוס שרוצה מי לכל מאד מאד ומזהיר, ודוקטורים

 ואפלו. ודוקטורים ברפואות ושלום חס מלעסק הרחוק בתכלית מאד עצמו שיתרחק
 פי על אף לצלן רחמנא ושלום חס חזק החולאת אם ואפלו ביתו בתוך חולה לו שיש מי
 אפלו, כלל ודוקטורים ברפואות יעסק ואל לבד באלקיו וישען יהבו' ה על ישליך כן

, בידם חייו ימסר ואל עליהם יסמך אל כן פי על אף מופלגים דוקטורים שיש במקום
וכן הוא בכמה  עיי"ש בהמשך. לצלן2" רחמנא מחיים יותר למיתה קרובים הם כי

 בספרי ברסלב. מקומות

אותו רב נחמן בעצמו דיבר קשות על אלו המתרשלים לקחת את ילדיהם  ואעפ"כ,
 רבי בשם מובא )ל"ז( אות ברזל ה"אבני בספר לקבל את החיסונים כנגד אבעבועות.

 קודם[ אבעבועות חיסון] פאקין להעמיד ילד לכל שצריכין אמר ל"זצוק רבינו" 2נחמן
 הרחק דרים אם אפילו, דמים שופך כמו הוא[ לא אםש] ניט אויב ווארום. שנה רבע

 ".שנה רבע קודם פאקין להעמיד, גדול שהקור בזמן אפילו וליסע, מהעיר

מאנגליה  נר'ג אדוארד ר"ד של החיסון י"ל שהוא? פה מדובר חיסונים איזה על
 עם להתחסן רוסיה בכל חוק היה 9081 בשנת וכבר, למנינם 9911 בשנת אותו שמצא

)שעלתה נשמתו לגנזי מרומים  ל"ז רבינו בחיי שכבר וע"כ מוכח הדבר! הזה החיסון
 ברוסיה נר'ג של החיסון מצוי למנינם( היה 9098בי"ח תשרי תקע"א, שהיא סוף שנת 

 .זלאנגלית מרוסית המתורגם זה על מאמר תחילת בהערות אציג ופה 2והסביבה
יאות" דאז, ורב נחמן ]ומעניין מאד שהחיוב להתחסן היה חוק מטעם "משרד הבר

 צוה לציית להם!!![

 

 

                                                           
ו

מן מוהרנ"ת זי"ע כותב כמה פעמים כנגד הרופאים. עי' למשל ליקוטי הלכות, הל' גילוח, הלכה וכן תלמידו הנא 

 ד' אות י"ב.
 :[The history of smallpox vaccination in the Imperial Moscow foster house[ ]Article in Russian] ז

“The article deals with the history of vaccination against natural smallpox which is directly connected 

to the Imperial Moscow foster house which became one of smallpox vaccination centers in Russia of 

XIX century. In 1801, when variolations were substituted by more safe cowpox vaccinations, in Russia 

the first vaccination using the method of Jenner was made exactly in the Imperial Moscow foster 

house. From 1805, the smallpox vaccination received the status of force of law, the Imperial Moscow 

foster house began to produce and to distribute the smallpox vaccine all over the country and apply the 

smallpox vaccination not only to its foster children but to all turned to and, besides that, to train the 

smallpox vaccination.”(S A Sher. Probl Sotsialnoi. Gig Zdravookhranenniiai Istor Med. Jul-Aug 2011.) 

Please note that Rav Nachman zy”o was niftar late in 1810 C.E. 
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 זה על ותשובה רופאים מיעוט לדעת שחוששים הכיפורים יום' מהל הטענה בענין
 א"שליט שטרנבוך משה' הראב"ד רממרן 

' ד' סעי ח"תרי סימן חיים אורח ע"בש2 כזאת טענה שטוענים אנשים מהרבה שמעתי
 אז. רוב בתר הולכים ולא כמאה תרי אומרים אז לחומרא רופאים' ב יש שאם כתוב

(, ח"ו) סכנה הוא שהחיסון שאוחזים רופאים מיעוט יש בענינינו שגם טוענים הם
 לענות יש מה. בריא הוא שהחיסון שאומרים הרופאים רוב אחרי הולכים ולמה

 ?הזאת לטענה

 החדש ז"ח והנהגות תשובות) א"שליט שטרנבוך מ"הגר תשובת את פה העתקתו
 2ל"וז, לחצבת החיסון לגבי זו טענה על בדיוק שעונה (אחרונה תשובה

 אבל לילד להזיק עלול שהחיסון הטוענים יחידים רופאים כמה שיש פ"ואע"
 לחוש אין כלל מזיק החיסון שאין סוברים דהרופאים דרובא דרובא כיון

 בספק דבעלמא ואף] מזיק שהחיסון האומרים דרופאים דמיעוטא למיעוטא
 בתר ניזיל אם דאף שאני הכא... רופאים רוב בתר ינןאזל לא נפש פיקוח
 ומאידך הרופאים רוב לדעת נפש פיקוח בחשש נשאר עדיין הרופאים מיעוט

 רק נפש פיקוח לחשש באנו הילדים את ונחסן רופאים רוב בתר ניזיל אם
 לילך שיש בודאי נפש פיקוח צד איכא צד דבכל ג"ובכה רופאים מיעוט לדעת

 ולהכניסו החיסון מבנו למנוע בעלים האב שאין פשוט נראה ןולכ[... רוב בתר
 חב הוי החיסון דבמניעת הכא שכן וכל הרופאים רוב לדעת סכנה לחשש בזה

 רק לא המחלה להתפשטות גורם החיסון מבנו שמונע ידי על שהרי לאחריני
 .ממנו להדבק העלולים אחרים אצל גם אלא בנו אצל

 הילדים שאותם לדרוש המחוסנים לדיםהי להורי זכות שיש עוד ונראה"
 כידוע שהרי בנם עם יחד תורה בתלמוד ללמוד ייכנסו לא מחוסנים שאינם
 חשש לגמרי למנוע מועיל אינו עצמו והחיסון ביותר מדבקת זו מחלה

 [.החיסון לאחר הדבקות חשש אחוזים כשלושה עוד שנשאר] הדבקות

 ולהכניסם המחוסנים יםלילד להזיק מחוסנים שאינם לילדים זכות ואין"
 רחוק חשש הוא מחוסנים בילדים מות שחשש ואף, במחלה הידבקות לחשש
 לדרוש להורים זכות ויש במחלה שיחלו מיעוט צד יש מיהא הא אבל מאוד
 .מות צד בלא גם למחלה בנם את להכניס שלא

 רשאי האב אין להתחסן שיש סוברים רופאים שרוב כיון כאן וגם" ... 
 להתחסן שאין הסוברים הרופאים מיעוט על לסמוך הציבור את להכריח

 לדעת לשמוע כהלכה נפש פיקוח חובת לקיים לדרוש יכולים הציבור אלא
 אצלם לקבל מחויבים אינם תורה התלמוד הנהלת אף וממילא הרופאים רוב
 .לנזק החוששים ההורים לרצון ונוגד מסוכן שהוא כיון התחסן שלא ילד

 ולא ה"הקב על לסמוך האדם רשאי הבטחון רגתממד שאולי אמת והן"
 אבל[ דבריו בכל בטחון של זו גבוהה במדרגה באמת הוא אם] להתחסן

 לסכנת אחרים להכניס שנוגע במקום אבל לקונו האדם בין רק שייך ביטחון
 .נפשות להצלת תורה כדין לפעול מחויב אלא אחרים לסכן רשאי אינו נפשות

 הכא מקום מכל...  טובא חמיר ר"תשב של תורה תלמוד שביטול פ"ואע"
, לסכנה אחרים להכניס רשות להם אין רחוקה סכנה אפילו סכנה בחשש

 החרדים על ללעוג ולפושעים למינים שנותנים' ה חילול בזה שיש גם ומה
 לפיקוח חוששים אין שלנו הדת שלפי ולטעון אצלם דוקא מתפרצת שהמחלה
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 חשש נדנוד לכל חוששת הקדושה שתורתינו להיפך היא שהאמת בשעה נפש
 .נפש פיקוח

 שיש הבריאות משרד ודעת דרופאים דרובא רובא שדעת כאן שכן וכל"
 ."לחסן

 

אם אדם  עניןלגבי ה שמביא שי' הרדב"ז ב' "ו ס"קתכ סימן מ"חו תשובה פתחיעי' )
דאע"פ שהרבה  מוודאי סכנה. חבירו הצלת בשביל סכנה בספק עצמו להכניסמחויב 

 דברי הביאו לא והטור ש"והרא ם"והרמב ף"הרי מהל נכון טעם וכתב אחרונים
 דידן תלמודאד ל"דס משום ,בספק סכנה סובר שמחויב להכניס עצמוהירושלמי ש

 דספיקא בפשיטות כןכתב  [ז"תרכ סימן ג"ח] ז"הרדב. וגם בהא הירושלמי על פליג
 הענין לשקול צריך אולם 2זה על מוסיףז . אמנם, הרדב"דחבריה מודאי עדיף דידיה
 מציאות אלו פ"ס שאמרו כאותה ביותר לדקדק ולא סכנה ספק בו יש אם היטב

 לידי בא סוף כך בעצמו המדקדק שכל אדם לכל קודם שלך גבי( ג"ל דף מציעא בבא)
 .(ש"ע א"ס ד"רס' סי ע"בש ה"וכ כך

 

 

עוד הרבה חומר על הענין הזה, אלא שלעת עתה נראה שיש די במה ב"ה יש לי 
 שהבאתי לברר את הענין היטב.

 

 

 

 ברוך ה' לעולם אמן ואמן
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 ספר

 "ורפא ירפא"

 רשות לרופא לרפאות" "מכאן שניתנה
 

 

 חלק א'

דעת הרופאים והמדענים על 

 החיסונים כנגד קורונה
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מי אתם, מתנגדי החיסון לקורונה, ולמה אתם נגד 

 ה?הציבור וחזרה לשגר בריאות

די חיסון הקורונה לא רק מתנגדים לחיסון. ההתנגדות שלהם לממסד מתנג

. הם מתנגדים חולנורמליות החלה עוד לפני שהעטלף בסין בקע מהביצה

לגדולי ישראל, הם מתנגדים לדעת גדולי הרפואה, הם מתנגדים לכל מה 

 שלא הם בעצמם, או למה שלא משרת אותם באופן ישיר

 

 האם להתחסן?

ודעות רחוב ופשקווילים שיצאו נגד תכנית הטילים וההגנה לאחרונה ראיתי מ

של כיפת ברזל. המתנגדים טענו כי רכיב היירוט מורכב מחומרים העלולים 

ליצר חוסר וויסות בדיוק של התוכנה, מה שעלול להפוך את המיירט לטיל 

מטרה במקום להשמיד את המטרה. לטענתם אף ייתכן כי הסיכון בשימוש 

על הסיכון של טילי החמאס, ומשכך עדיף לחדול משימוש בכיפת ברזל רב 

בהם. כמו כן טענו המתנגדים כי הטילים לא הוכיחו יעילות מול טילי שיוט של 

האויב וכל המטרה של היצרנים היא לעשות קופה על חשבון משרד הביטחון. 

כשראיתי זאת אמרתי בלבי, כמה מזל יש לתושבי הדרום שמקבלי ההחלטות 

                                                           
ח
 )הערת ד"ר א.ג.( .נולדים אלא, מביצים בוקעים לא הם. יונקים הם טלפיםע 
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ולא צריכים את הצבעת התושבים על מנת להחליט  פשקווילים  לא קוראים

 איך להגן אליהם.

כל בר דעת מבין שבשביל להיחשב בכלל שיש לך דעה בנושא כל שהוא, 

ראשית אתה חייב ללמוד את הנושא עליו אתה מביע את דעתך. לא ייתכן כי 

הנדס מי שמבין ברפואה יביע את דעתו על מכונאות רכבים, ולא ייתכן כי מ

יביע את דעתו בנושא נוסחאות מתמטיות, סנדלר לא ייעץ לעו"ד ועו"ד לא 

ייעץ לחייט, פסיכולוג לא יכול להביע דעה במטאורולוגיה ושופט לא יכול 

לפסוק בענייני הלכה. כל אחד יכול להביע את דעתו בנושא עליו הוא 

 התמקצע, ובנושא אותו הוא למד על בוריו.

 אלה פשקווילים, אבל היה משהו ממש דומה.טוב זה לא באמת שהיו כ

עשרה חודשים שהעולם כולו, ומדינת ישראל, מתמודדים מול נגיף קטלני 

מיליון בני אדם, ואין  6.1-שהרס כל חלקה טובה, החל מחיי אדם, יותר מ

צורך לומר ולהדגיש שגם צעירים נהרגו, וכי אם נהרגו רק מבוגרים זה 

מאמינים האמונים על חיי אדם, נצטווינו בסדר?! הרי אנו מאמינים בני 

 626בתורתנו הקדושה לקדש גם את חיי השעה, ואם שוכב חולה סופני בן 

שבשלושים שנה האחרונות שכב כצמח שאין לו הופכין, מצווים אנו לחלל עליו 

את השבת רק בשביל להעניק לו עוד קמצוץ של חיים. וזאת מבלי להזכיר את 

צעירות נערים ונערות נפשות יקרות שאיבדו את מערכות החינוך צעירים ו

הכיוון ומתגלגלים ברחובות, במקביל לפרנסתם של מיליונים שקורסים לתוך 

 עצמם.

 יתרה מכך...

גם אם אותו אדם אכן למד והתמקצע ונהפך לפרופסור מומחה בתחום, 

כדוגמת פרופסור לס שעד עכשיו צווח ככרוכיא. אבל מה נעשה שיש רוב 

רץ ובעולם החולקים על דעתו? בדיני נפשות נלך אחר הרוב ולא מומחים בא

 אחר דעת המיעוט.

 ולעניין מתנגדי החיסון.

אם נתבונן מעט ונבדוק מי הם מקור ה"פייק ניוז" נגד החיסון, נבחין פתאום 

שאנשים אלו לא רק מתנגדים לחיסון, הם מתנגדים לעוד הרבה דברים שרוב 

הם. ההתנגדות שלהם לממסד ולנורמליות המנהיגים והרבנים חולקים עלי

החלה עוד לפני שהעטלף בסין בקע מהביצה
ט

. חובבי אנרכיסטיות. הם 

                                                           
ט
 . )הערת ד"ר א.ג.(מביצים בוקעים לא עטלפים, כאמור 
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מתנגדים לגדולי ישראל, הם מתנגדים לדעת גדולי הרפואה, הם מתנגדים 

לכל מה שזה לא הם בעצמם או למה שלא משרת אותם באופן ישיר. אז 

שימו  -בל שומעי השמועות חדלו לכם, מפיצי השמועות, או אל תחדלו, א

לבכם שלא תחריבו את עולמו של הקדוש ברוך הוא. ייתכן שאתם לא 

בקבוצת סיכון ואתם חושבים שלעטלף יש קושי בזיהוי שלכם, אבל מה עם בן 

אדם לחברו? שכחתם שכל החיים למדנו שאנחנו בספינה אחת? עם ישראל 

בי ישירות, ואני ערב ערבים זה לזה, אם יהודי באוגנדה במצוקה, זה פוגע 

 לחייו.

הרפואה, הרב אלימלך  הגדול של קל וחומר בן בנו של קל וחומר כאשר

פירר, חורג ממנהגו ובאופן יזום נפגש עם כל גדולי הדור של כל המגזרים 

ומקבל את הסכמתם לומר בשמם לעם ישראל ללכת להתחסן. מי אנחנו, 

לה מוטציה, שנביע דעה שעד לפני חודשיים לא ידענו אפילו לומר את המי

ונחליט על עצמנו, על החיים שלנו, על החיים של ילדנו, של הורינו, של 

 שכנינו? קצת ענווה.

הרי הוכח כבר שקורונה הורגת, והוכח שהחיסון לא הורג. וגם לדעת 

המתנגדים לחיסון, מה שבטוח זה שלא הוכח שהחיסון הורג, וכלל הוא 

 אי". אז מה עדיף?ק מוציא מידי ודבידינו, "אין ספ

עם זאת, בל נשכח את מאמר הגמרא במסכת ברכות דף י' עמוד ב': "תנו 

רבנן: ששה דברים עשה חזקיהו המלך, על שלשה הודו לו ועל שלשה לא 

והודו לו. פירש רש"י: כדי  -הודו לו. על שלשה הודו לו: גנז ספר רפואות 

 לתפילתנו.שיבקשו רחמים". אל לנו להרפות מבעל הרחמים המשווע 

 הידברות[אירגון ]נכתב ע"י ר' שלום גבאי בשביל 
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 קורונה נגד החיסון סביב המיתוסים את להפריך

 שמועות מעט לא יש( עצמה המחלה סביב גם כמו) הקורונה חיסון סביב

ומיתוסים
י

 .להפריכם מנת על כאן אנחנו. 

 .לקורונה גורם החיסון: מיתוס

 חברת של החיסון גם כמו, בישראל לשימוש המאושר ,פיזר חברת של החיסון: האמת

 להדביק יכולים ואינם הנגיף של חלקיקים מכילים אינם, בקרוב שתאושר מודרנה

 אנשים להדביק ניתן ולא, החיסון קבלת עקב בקורונה לחלות ניתן לא. בקורונה אתכם

 יא.החיסון קבלת עקב בקורונה

 ידימ מהיר היה החיסון של האישור תהליך: מיתוס

 החלק. ארוכות שנים כבר ונבדק נחקר הזה החיסון מאחורי המדע, למעשה: האמת

 ולא, והמחקר הבדיקה לשלבי במקביל שנערך, יבהחיסונים של הייצור שלב היה שהואץ

 .כמקובל אחריו

 בתא הגנטי החומר את משנה mRNA: מיתוס

 משפיע ולא DNA ה עם במגע בא אינו, התא גרעין תוך אל חודר לא, mRNA: האמת

 .אותו משמיד התא, mRNA ה של" הפעולה הוראות" עיבוד לאחר, מכך יתרה יג.עליו

 יותר ויעיל יותר בריא חולי בעקבות טבעי חיסון: מיתוס

 אם ידוע לא כיום. ולחלות להסתכן מבלי המחלה נגד נוגדנים לפתח מאפשר החיסון

 בחולי. הסתכןל לא מאפשר החיסון וקבלת, זמן לאורך נשאר הטבעי החיסון

 הקורונה מפני מגן שפעת נגד החיסון: מיתוס

 בין לקשר עדויות אין. שונות מחלות בשתי מדובר, התסמינים בין הדמיון למרות: האמת

 המחלות. שתי נגד בהקדם להתחסן מומלץ. קורונה נגד לחיסון שפעת נגד החיסון

 לאנשים יפים'צ להחדיר מנת על בחיסונים משתמשים: מיתוס

 תיאוריית זוהי. טכנית מבחינה אפשרי אינו גם הוא, שגוי זה שמידע רק לא: האמת

 .כללית פאניקה לזרוע שנועדה קונספירציה

 [מאירגון לאומית ,רפואה בחטיבת קהילה לרפואת המחלקה מנהל, מץ ערן ר"]נכתב ע"י ד

  

                                                           
י
 Myths  .באנגלית 
יא

)הערת ד"ר  .בקרוב נדע אבל שלא סביר. החיסון לאחר ולהדביק להידבק ניתן אם יודעים לא אנחנו כניתט 

 א.ג.(
יב
 ייעלו, בירוקרטיות קיצרו למשל. והיעילות הבטיחות בבדיקות לפגוע מבלי אך, הואץ אכן האישור תהליך. אל 

 . )הערת ד"ר א.ג.(כסף המון והשקיעו תהליכים
יג
 .אותו לשנות יכולת לו אין, במגע בא היה אם גם אלא DNA-ה עם במגע בא שלא רק לא RNA-ה, נוסףב 

 ערת ד"ר א.ג.()ה
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למה התחסנתי למרות ההתלבטות, ההפחדות "

 "והרופאים שמתנגדים?

סיבות לא להתחסן: החיסון קיים פחות משנה, יש רופאים שממליצים לא  יש כל כך הרבה

לקבל אותו, אולי הוא בכלל מסוכן יותר מהקורונה עצמה, ועוד לא התחלנו לדבר על ביל 

 גייטס, האילומיניטי והצ'יפים המסתוריים. אז למה דודו כהן התחסן בכל זאת?

+, 04-דת גיל החיסונים המינימלי להתחסנתי. חיכיתי להור –זהו, בשעה טובה ומוצלחת 

והלכתי לקיים את המצווה, פשוטו כמשמעו, של "ונשמרתם לנפשותיכם", כמו גם "ואהבת 

על הסדר העולמי החדש, על  –מכם  99%בדיוק כמו  –לרעך כמוך". כן, גם אני שמעתי 

ייטס כך שהחיסון יוצר תוך שנה בלבד, על זה שמנכ"ל פייזר לא מתחסן בעצמו, על ביל ג

שחולם על התעשרות נוספת במקביל לדילול אוכלוסין, על זה שקורונה היא בכלל סוג של 

 שפעת, על ניסיון "הממסד" לשלוט בכולנו, על כך שכולנו שפני ניסיונות וכן הלאה.

 אז למה בכל זאת התחסנתי?

 שאלה טובה. ויש לי כמה וכמה תשובות.

יש רבנים אחרים שחושבים אחרת (ואני נכון ש התחסנתי כי אני מקשיב לגדולי הדור.

הם גדולי -כמובן מכבד אותם), אבל "אחרי רבים להטות", ובפרט אם אותם רבים הם

 הדור. אני חושב שמזמן לא היתה אחידות דעים כל כך חוצת מגזרים, מאחדת וברורה.

והשכל הישר לא מקבל את זה  התחסנתי כי אני סולד באופן עקרוני מקונספירציות,

בר במזימה עולמית שנועדה לשלוט בנו, לדלל אוכלוסין, לצבור כח מדומה וכן שמדו

 הלאה. נו באמת.

מ"מי רצח באמת רצח את רבין?" דרך "פול  –התחסנתי כי כל התיאוריות ששמעתי בעבר 

מקרטני מת, והיום זה הכפיל שלו" ועד ל"אל קעידא לא באמת אחראית לפיגוע במגדלי 

התבררו כקשקושים מטורללים. אז למה  –טוח ולא עגול" התאומים" ו"כדור הארץ ש

להתמסר לעוד ערימה של קונספירציות, שנשמעות הזויות במיוחד, וחלקן סותרות זו את 

 זו?

התחסנתי כי כדי לצאת מהקורונה, אנחנו חייבים להגיע לחסינות עדר, שתושג מהחיסונים. 

של כולנו. אם כל אחד יחשוב  וזו התרומה האישית והקטנה שלי למאמץ החברתי המשותף

על הזרוע הפרטית שלו ויחשוש מהכאב הקטן (לי אין שום כאבים או תופעות לוואי, אגב) 

 איפה האחריות החברתית? היכן הערבות ההדדית? –

לא  –התחסנתי כי אם הייתי נדבק ומדביק בטעות בן משפחה או מכר, וגורם בכך למותו 

 לקחת סיכון?אז למה  הייתי סולח לעצמי על כך.
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התחסנתי בגלל שהסיכון (המוכח) מהקורונה עצמה הרבה יותר מאיים ומפחיד מאשר 

אז מה מפחיד  הסיכון (הלא מוכח) מהחיסון. הרי החיסון הוא גרסה מוחלשת של קורונה.

 גרסה מוחלשת או הדבר האמיתי? –אתכם יותר 

 –מרוז  התחסנתי כי אפילו פרופ' יורם לס, ואפילו אורלי וילנאי וגיא

(אגב, את גיא מרוז האשימו שגם החיסון  התחסנו בעצמם –לא פשוטים  קורונה מבקרי

שלו הוא המצאה, ויש "הוכחה" שחיסנו אותו בלי כפפות וכו'. עכשיו גם הוא מבין את 

 רשת).הטרלול חסר הגבולות ב

ועם כל הכבוד למי שיוצא  התחסנתי כי אני מקשיב לגדולי המדענים ולגדולי הרופאים.

 –עוד לפני שהחיסונים בכלל פותחו)  044%-נגד החיסונים (אגב, חלקם היו נחרצים ב

ממסדיים בעיקרם, ועכשיו -מדובר הרבה פעמים באנשים שנפלטו מהמערכת או שהם אנטי

מקום בהתאם. נכון שלא כולם הזויים וכו', אבל אם משווים  גם נושא החיסונים תפס אצלם

על כל רופא מתנגד אחד, יש מאות שממליצים בחום להתחסן. אז עם כל  -בין המספרים 

 הכבוד, ויש כבוד, לא כל החכמה נמצאת בכיס שלהם.

התחסנתי כי אני לא קונה את הטענה שמדובר במזימה שאליה שותפים הממשלה, 

אין מצב שכולם שותקים ומרמים את  המדענים ואפילו התקשורת. מערכת הבריאות,

 בשביל מה בדיוק? גם מאחורי תיאוריות צריכים שיהיה איזשהו היגיון. –הציבור 

שידעו שאבא שלהם מתגייס למאמץ הלאומי  התחסנתי כדי לתת דוגמה לילדים שלי.

 לעצור את הנגיף, ולא מאמין לכל שטות או סרטון שהוצא מהקשרו.

לא מבוססים על ידיעה  – התחסנתי כי כל הסיפורים על עקרות, מחלות קשות וכן הלאה

(הרי מתנגדי החיסונים לא ערכו מחקרים בעצמם) אלא דווקא על חוסר ידיעה. ואני מעדיף 

לקחת את הצד של אלה שחקרו, בדקו, צללו לעומקם של דברים (כמו מערכת הבריאות 

ולא את הצד של אלה ששוללים  –החיסון של פייזר) וכל הגופים המוסמכים שפיקחו על 

 מראש, מבלי לדעת ולבדוק.

למעשה, גם באקמול או בנורופן  התחסנתי למרות האזהרות הרפואיות שיש על החיסון.

פשוט יש אינספור אזהרות ותופעות לוואי שעלולות להתרחש. בכל תרופה יש עלוני 

פחידות. לשים פוקוס רק על תופעות אזהרות כאלה, והרשימות האלה תמיד ארוכות ומ

 הלוואי התיאורטיות מחיסוני הקורונה, זה להתעלם מהמציאות שבה אנו חיים.

)שבהמשך הפכו בחלקם  הקורונה התחסנתי כי התחזיות האפוקליפטיות של מכחישי

וטעו. הם טענו  –הם טענו שהקורונה היא "סוג של שפעת"  יסונים( התבדו.למתנגדי ח

וברור היום שמדובר בקשקוש. הם טענו  –שהחיסונים יכללו צ'יפים שיעקבו אחרינו 

שהילדים יחוסנו ראשונים בכפייה, והזהירו שלא ניתן לילדים שלנו להיעלם בחדר האחיות 

שלא סתם נעלמה, אלא פשוט פינתה מקום וברור שגם זו אגדה אורבנית  –ללא פיקוח 

 לאגדות אורבניות חדשות.

https://www.hidabroot.org/magazine/category/56887
https://www.hidabroot.org/magazine/category/56887
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לעומת  התחסנתי כי לא שמעתי ממקור ראשון על אף אדם בריא שנפטר מהחיסון.

זאת, שמעתי על המוני אנשים שנפטרו מהקורונה. מעניין שכלי התקשורת לא עטים 

קונספירציות  כמוצאי שלל רב על שלל "הנפטרים מהחיסון" שנמצאים בכל מני אתרי

מוזרים, שמציגים צילומי מסך לא אמינים מהווטסאפ. היכן אותם "נפטרים 

בדיוק? מדוע התקשורת לא מנצלת את ההזדמנות לתקוף את הממשלה על  מהחיסון"

לכאורה של החיסונים? לא נראה לכם מוזר שכל ה"דיווחים" האלה לא -הכישלון

מערכת מסודרת של בדיקת עובדות,  מפורסמים בתקשורת? הסיבה פשוטה: בתקשורת יש

אימות נתונים וכן הלאה. לעומת זאת, בווטסאפ ובפייסבוק אפשר לכתוב כל קשקוש מבלי 

 לתת דין וחשבון.

מיליון מנות חיסון, ומדובר בכמות  02-התחסנתי כי עד היום ניתנו בעולם יותר מ

מיליון בני  04ה, הנ מספיק גדולה כדי לא להגיד יותר "אחכה קודם שאחרים יתחסנו".

התחסנו ועדיין לא פרץ מגופם צ'יפ מסתורי, לא גדל להם זנב (סליחה על הבדיחה  אדם

 המשומשת) והם עדיין לא הלכו לעולמם. אז בואו.

בגלל  התחסנתי למרות הטיעונים על מחלות שעלולות לצוץ בעוד אי אלו שנים,

לגוף אך ורק חלבון אחד, "יש לזכור שבחיסון מציגים  מדעי המשכנע:-ההסבר הרפואי

החלבון שבעזרתו הנגיף חודר לגוף, בלי אף אחד מהחלבונים שיוצרים את המחלה. אבל 

אכן  COVID-במחלה עצמה הנגיף כולו חודר לגוף, על כל השלכותיו. רוב חולי ה

מחלימים, אך הנזקים ארוכי הטווח רק מתחילים להתבהר, כולל ירידה קוגניטיבית ונזק 

ושבץ  עם התקפי לב –. ייתכן שהנזק לכלי הדם ייתן את אותותיו בהמשך ריאתי כרוני

מוקדמים, כך שבבירור, גם ברמת הפרט, המחלה מסוכנת יותר מהחיסון". ולגבי מחלות 

 לקרוא כאן התייחסות מדעית רצינית. אוטואימוניות, אתם מוזמנים

זה קרה לרבים וטובים, ואם הברירה  התחסנתי כי אין דבר כזה ש"לי זה לא יקרה".

או להקשיב לתחזיות שחלקן הן זלזול באינטליגנציה, וכך  -היא בין להמשיך את חיי 

 בחר.אז ברור לכם במה א -קבלת חיסון ואז לחלות חלילה -להסתכן באי

ובע"ה נחזור כולנו  -גם אתם מוזמנים לבחור  התחסנתי כי אני בוחר ב"ובחרת בחיים".

 לשגרה האהובה והמבורכת.

  

 אירגון הידברות. ח' שבט התשפ"א. –נכתב ע"י דודו כהן 

 

 )ותודה ליוסף רוסו, עורך "עולם קטן", על ההשראה לסגנון המאמר(

 

 

  

https://www.midaat.org.il/articles/diseases/covid19/corona-vac-autoimmune-rumor/


 מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות" –ספר "ורפא ירפא  בס"ד

 
   כו 

 

 mRNAמיתוסים ותפיסות מוטעות על חיסוני 
 BioNTech Moderna-Pfizerמה אנחנו יודעים על החיסונים לקורונה של  החברות 

 "עיגול פינות”החיסונים פותחו בהליך מבוקר ולא היה

ודורש ניסויים קליניים באלפי בני , י רשויות הרגולציה"מפוקח בחומרה ע, יקר, פיתוח חיסונים הוא תהליך ארוך

נתייחס (. בקישור 1a-bמצגת בנספח [, 1]לפיתוח החיסון  FDA-בהנחיות הכמפורט )אדם על פי כללים נוקשים 

  .על מנת לפשט FDAב "כאן לרשות הרגולטורית של ארה

 :השלבים כוללים

ובעקבותיהן הגשת בקשה לרשויות הרגולציה , קליניים במעבדה ובבעלי חיים-תוצאות מבטיחות בניסויים פרה .1

 . להיתר פיתוח תכשיר חדש

  יד.ובו משתתפים לפחות מאה אנשים, המתמקד בבדיקת בטיחות החיסון 1י שלב ניסוי קלינ .2

התגובה החיסונית והבטיחות , בשלב זה  נבדקים המינון. 2ממשיכים בניסוי שלב , אם החיסון הוכח כבטוח .3

 .ומשתתפים בו כמה אלפי אנשים, בהשוואה לקבוצת ביקורת

ובו החיסון ניתן , 3ניסוי שלב  -עוברים לשלב הבא , תלאחר שהתכשיר הוכח כבטוח וכמעורר תגובה חיסוני .4

תחלואה ותחלואה חמורה , האם הגן מפני הדבקה, בטיחותו, על מנת לבדוק את יעילותו, לעשרות אלפי אנשים

 .בהשוואה לקבוצת ביקורת שמקבלת חיסון דמה, והאם גרם לתופעות לוואי

טוFDA-מוגשת ל, לאחר עמידה בתנאים שהוגדרו מראש .5
הבקשה כוללת את . ה לרישום ולשימוש בחיסוןבקש 

רופאים וטוקסיקולוגים בודק את , סטטיסטיקאים, צוות של מדענים. כל הנתונים מהניסויים הקליניים

גם לאישור מסוג זה קיימים תנאים . הוגשה בקשה לאישור חירום בעת מגפה, במקרה הנוכחי. התוצאות

 . שהוגדרו טרם הגשת הבקשה

דנה שנית בכל , FDAכולם אינם עובדי , בלתי תלויים, נציגי החברות ונציגי הציבור, מומחים ועדה מייעצת של .6

  .[2]והציבור מוזמן לשלוח שאלות , ישיבות הועדה משודרות באופן פומבי. התוצאות

 :יש לזכור 

 .בהתאם לניתוח הממצאים FDA-כל שלב מחייב אישור של ה .1

חברות אלה נפרדות מחברת . י חברות המתמחות בניסויים קלינייםשלבי הניסויים בבני אדם מנוהלים על יד .2

 . החברה המפתחת לא יכולה להתערב במהלך הניסוי. התרופות המפתחת

גם הצוות הרפואי וגם , בניסוי מסוג זה(. Double blind)שיטת הניסוי היא של ניסוי סמיות כפולה  .3

החיסונים פותחו במהירות שיא . י את חיסון הדמההמשתתפים אינם יודעים מי מקבל את החיסון הניסיוני ומ

 :מהירות הפיתוח התאפשרה בזכות כמה סיבות. ולא שונו כללי הבקרה המחמירה" עיגלו פינות"אבל לא 

בניסויים קליניים קודמים  FDA-י ה"הטכנולוגיה אושרה ע -אישור הטכנולוגיה של החיסונים  .1

 . האישור לשימוש בה לצורך החיסון היה מהיר ולכן(, ותנאי הפקה, מיכשור, שיטות, חומרים)

 .כ"דבר שלא קורה בד -שיתוף מידע בין מספר חברות .2

מאחר שהועמדו משאבים רבים , ניתוח התוצאות בין שלבי הניסויים הקליניים נעשה במהירות שיא .3

 .ביחד לאישור 122הגישו את שלב . לטובת העניין

תורמים וארגון , י המדינות"כי היה מימון ענק ע, בלא נדרש זמן ארוך לגייס כספים בין שלב לשל .4

 .גיוס כספים במצב שגרה נמשך שנים. הבריאות העולמי

גויסו , היענות אדירה של אנשים רבים להתנדב לניסוי, הודות להתעניינות הרבה שעורר הניסוי .5

מן רב שבדרך כלל נמשך ז, כך התקצר משמעותית שלב הגיוס. במהירות רבה עשרות אלפי מתנדבים

 .מאוד

                                                           
יד
 . )הערת ד"ר א.ג.(בריאים מתנדבים שרותע 
טו
 . )הערת ד"ר א.ג.(בעולם ביותר והמוכר הרציני הבריאות ארגון, FDA-ה - האמריקני והתרופות המזון מנהל 
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ונאספו , נחשפו הנסיינים לנגיף תוך זמן קצר, דווקא בגלל חומרת המגפה והתפשטות התחלואה .6

אפשר היה לחשב סטטיסטית את , בזכות זאת. במהירות נתונים ממספר רב של נדבקים וחולים

 . בהשוואה לקבוצת הביקורת שקיבלה חיסון דמה, יעילותו של החיסון בהגנה על המחוסנים

שהוכח כיעיל לאחר משך , חברות התרופות יכולות לבקש אישור חירום להפצת החיסון, מגפה במצב .7

 .אישורים מסוג זה מקבלים קדימות בסדר עדיפויות האישורים. זמן קצר משנה

ומפעלים המייצרים את החיסונים בכמויות ענק הוקמו , חברות התרופות לקחו על עצמן סיכון כלכלי .8

 .תוצאותבמקביל עוד לפני שהיו 

 

 בדוקה וקיים נסיון איתה בבני אדם mRNA-טכנולוגיית חיסוני ה

והלאה החיסון נוסה על בני  2217-מ.  22-לחיסונים נחקר ופותח החל משנות התשעים של המאה ה mRNA-שימוש ב

ועל בטיחותה  מאז הצטברו נתונים על יעילותה[. 3]אדם בניסויים קליניים מוקדמים כנגד מחלות זיהומיות וכנגד סרטן 

חברת , Pfizerוהשותפה של  Modernaחברת . של הטכנולוגיה במעקב אחרי המחוסנים במשך שנה ומעלה

BioNTech ,שפיתחו את החיסון למחלת ה-Covid-19 [:3]כמפורט בטבלה , צברו ניסיון בניסויים הקליניים האלה 

 

טכנולוגיה נכנסת כעת לשימוש מסחרי אך היא מוכרת ה. אי אפשר לטעון שהחיסון חדש לחלוטין ולא נוסה מעולם, לכן

ייצורו מהיר ,מאחר שהחיסון מיוצר בשיטה מלאכותית לחלוטין ושאינה מערבת נגיפים פעילים. בעולם המדע והרפואה

, שאריות אנטיביוטיקה, רעלנים, זיהומים ביולוגיים, אין חשש לזיהומים עם חלקיקי וירוסים. ורמת בטיחותו גבוהה

 (. ולא נמצאים בחיסונים עצמם, למרות שכל אלו מנוקים כמובן גם בתהליך ייצור ״מסורתי״)ן ואלרגנים פורמלי

 איך פועל החיסון

 RNA" [4]מה זה חיסון "ההסבר לקוח מהכתבה המלאה 

 ?mRNAמה זה 

ות שמקודדות הם מיוצרים בתאים לפי הוראות הכנה מדוקדק. החלבונים הם מרכיבים חיוניים של תאי גופנו -ראשית 

-ה(. Deoxyribo-Nucleic Acid: קיצור של) DNAהחומר התורשתי מורכב ממולקולות בשם . בחומר התורשתי שלנו

DNA כל תא בוחר . מרוכז בתוך גרעין התא והוא למעשה מכיל את כל הוראות ההכנה וההפעלה של כל סוגי החלבונים

 messenger: קיצור של) mRNAמולקולה נוספת בשם  נדרשת, לשם כך. לעצמו את החלבונים שהוא צריך לייצר
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RiboNucleic Acid .)באמצעות ה-mRNA ניתן להעתיק מהגרעין רק את המקטע המסויים אותו רוצים לבטא ,

 (.אברון בתוך התא בשם ריבוזום)ולהעביר אותו לאזור בתא בו מתרחש תהליך ייצור החלבונים 

היא זמנית ומתפרקת זמן קצר  mRNA-מולקולת ה, שיתרחשו בו שינוייםמבלי , שצריך להישמר היטב DNA-בניגוד ל

אפשר לדמות זאת לדף זמני שמעתיקים אליו מתכון מתוך ספר מתכונים ענק ושמור היטב . יחסית לאחר ביצוע תפקידה

ספר אך הוראות ההכנה עדיין שמורות היטב ללא פגע ב, אפשר לזרוק את הדף, בסוף הבישול, כך. שהתקבל בירושה

 .המקורי

 ?איך כל זה קשור לקורונה

הנגיפים מחדירים לתאי , כלומר. DNAולא  RNAאך אצלם מדובר במולקולת , גם לנגיפי הקורונה יש חומר תורשתי

פעולה זאת מתבצעת כדי . לחלבוני הנגיף עצמו" הוראות ייצור"שמכילות  RNAהגוף אותו הם מדביקים מולקולות 

כך למעשה הנגיף . שמשתחררים לגוף וממשיכים להדביק תאים נוספים, עוד ועוד נגיפים לגרום לתאים שנדבקו לייצר

 .מתרבה בגוף וגורם למחלה

 ?עובד mRNAאיך חיסון מבוסס 

שנמצאים עכשיו בשלבים מתקדמים של מחקרים , הגורם למחלת הקורונה, SARS-CoV-2חלק מהחיסונים נגד הנגיף 

 .שמקודדות לאחד מחלבוני הנגיף mRNAשנית המאפשרת לייצר מולקולות מבוססים על טכנולוגיה חד, קליניים

במטרה שהמעטפת תתאחד עם קרומי התאים של , הדומה לקרומי תאי הגוף, עוטפים במעטפת שומנית mRNA-את ה

. יתורגם  וייוצרו חלבוני הנגיף mRNA-בתוך התאים ה. הכלוא במעטפת mRNA-וכך יוחדר לתוכם ה, האדם המתחסן

כאשר מערכת . כפי שקורה בהדבקה נגיפית טבעית, י התאים"חלבונים אלה יוצגו למערכת החיסון ע, ב הבאבשל

מערכת החיסון , במקרה שתתרחש חשיפה לנגיף האמיתי. היא תייצר זיכרון חיסוני נגדם, החיסון תיחשף לחלבונים אלה

 לפני שיחדור לתאים ויגרום לנזק, כבר תדע לזהות אותו ולנטרל אותו

. 

 החיסונים אינם יכולים לגרום לשינוי גנטי

בואו נבין . אנו יכולים גם להבין כי הוא אינו יכול לגרום לשינוי גנטי, כשאנו מבינים כיצד פועל החיסון, עכשיו

 :לעומק

-ייצוג המידע הקיים ב, מכאן גם שמו -הוא ״השליח״ mRNA -תפקיד מולקולת ה, בתהליך יצירת החלבונים בתא

DNA הריבוזום אינו מתערב ואינו משנה את קוד ה. ה״מכונה התאית״ המייצרת את החלבון, רתו לריבוזוםוהעב-

DNA אפשר להשוות זאת להעתקת מתכון , כפי שכתבנו בהסבר על מנגנון הפעולה של החיסון. בשום צורה שהיא

 . ספר עצמודף הנייר לא משפיע על ה, לאחר ההעתקה(. RNA-ה)לדף נייר ( DNA-ה)מספר מתכונים 

המולקולות מהחיסון . של התא בשום צורה שהיא DNA-שניתן בחיסון אינו מתקשר עם ה mRNA -ה, יתר על כן

במהלכן נוצרים כמה , שורד בתא מספר שעות mRNA-ה. גורמות לריבוזום לייצר חלק קטן בלבד מחלבון הנגיף

 -אם נחזור לדוגמה הקודמת )בחיסון מתפרק  שניתן mRNA-ולאחר מכן ה, י הריבוזום"עותקים של חלבון הנגיף ע

 (. דף הנייר עליו כתבנו פשוט נזרק לאשפה, לאחר שהכנו את המתכון מספר פעמים

נוכל לתקן כל . זה היה פותח עולם שלם של רפואה גנטית, DNA -יכול היה לשנות לפי רצוננו את ה mRNAאם 

 ...אנחנו לא יכולים, מתרחשמאחר וזה לא . מיני מחלות גנטיות באמצעות מנגנון זה

 

 :DNA-לא ישפיעו על ה mRNAסיבות נוספות לכך שחיסוני 

כגון , הוא מאפשר למולקולות גדולות. המוקף בקרום כפול, נמצא בתוך גרעין התא( DNA)הגנום של התאים 

mRNA ה, לכן. אך חוסם כניסה של מולקולות גדולות אליו, לעזוב את הגרעין, שנוצר-mRNA ן לא מסוגל מהחיסו

 . DNA-כלל להיכנס לגרעין ו״להגיע״ ל
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וגם אם היא ( היא איננה משפיעה עליו, וכאמור) DNA-הייתה עשויה להשפיע על ה mRNA-גם אם מולקולת ה

כל מיני מנגנונים לתיקון שגיאות כדי להרחיק  DNA-יש ב(, היא איננה נכנסת, וכאמור)עלולה להיכנס לגרעין 

יש , DNAשכל אחד מהם מכיל מיליארדי זוגות בסיס של  ,עם טריליוני תאים בכל אדם. ותפיסות קוד גנטי אקראי

מנגנונים אלו . DNA -באופן טבעי הרבה שגיאות שעלולות להיות קטלניות ללא מנגנוני בקרת איכות קפדניים של ה

 . היו מונעים כל השפעה תיאורטית

 -והעלה תיאוריה על שילוב של ה(, ביקורת עמיתיםעדיין לא עבר )בהתייחס למחקר שעלה לאחרונה  לרשת 

mRNA שמסביר מדוע זה לא תואם את הידוע אצל חולים  מצוין מאמרמכון דווידסון כתבו , לגנום בניסוי מעבדה

 . וכמובן שלא בתגובה לחיסון, ולא מרמז על המתרחש בעת המחלה, ומחלימים

 

 ?האם חיסונים יכולים לגרום למחלות אוטואימוניות

הקשר   .ולא נמצאו עדויות לכך שחיסונים גורמים לאוטואימוניות, עד היום ניתנו בעולם מיליוני מנות חיסונים .1

מחקרים תצפיתיים על מספרים עצומים של . בין חיסונים למחלות אוטואימוניות נחקר במחקרים רבים מאוד

 .לא מצאו שיש יותר מחלות אוטואימוניות -מתחסנים שהשוו ללא מתחסנים

להגביר  רכיבים המוספים לעיתים לחיסונים כדי - adjuvant -מאנגלית )ּוָונְטים 'יש טענות לא מבוססות שַאְדג .2

במקרה של החיסונים של פייזר . עלולים לגרום למחלות אוטואימוניות( את התגובה החיסונית ובכך לייעל אותם

 . וונטים'החיסונים אינם מכילים אדג, ומודרנא

(. Bתאי )ארוזה בתוך אותם ננו חלקיקי שומן ואינה חשופה לתאים המייצרים את הנוגדנים  mRNA-מולקולת ה .3

כדי לעורר תגובת נוגדנים יש צורך גם בנוכחות , נוסף על כך. להתעורר תגובת נוגדנים כנגדהלכן לא יכולה 

 .mRNA-ואילו בחיסון אין חלבונים הצמודים ל, חלבון בצמוד למולקולה

ולכן התגובה , הועלו טיעוני שווא כי החלבון שנוצר בתאי הגוף לאחר מתן החיסון דומה לחלבון הקיים בשליה .4

חומצות  3מדובר על דמיון של ; בבדיקה נמצא שהדמיון בין החלבונים הוא קלוש. נה גם כנגדוהחיסונית תופ

 .כלומר דמיון זניח, 7%-פחות מ, חומצות אמיניות המרכיבות את החלבון 522אמיניות מתוך מעל 

אין ראיות ועד עתה , אם יש חשש לתגובה אוטואימונית אז הדבקה בוירוס בודאי יותר מסוכנת ויכולה לגרום לה .5

כלומר בתחלואה . כל מה שיש בחיסון יש בקורונה עצמה ועוד הרבה מעבר -חשוב לשים לב. מבוססות לכך

 .בקורונה יש גם חלבון ספייק וגם עוד הרבה חלבונים אחרים זרים ממקור נגיפי שפתאום מופיעים בתאי הגוף

ענה לשאלה בנושא זה בדיון , וייצמן רופא ובקרוב בעל תואר שלישי באימונולוגיה ממכון, ר רועי מזור"ד .6

הוא מציג בדיקה שערך על מנת לבדוק האם קיים דמיון בין החלבון הנגיפי המעורר , בתשובה. בקבוצת פייסבוק

 .ואפילו מינימלי, ובה מצא כי אין דמיון כזה, לבין חלבונים אנושיים, תגובה חיסונית

 

פיתחתי . המתווכת נוגדנים נגד וירוס הקורונה אחד מהמחקרים שאני מוביל עוסק בתגובה החיסונית"

לרבות כל השינויים , מספר נוגדנים חד שבטיים נגד הנגיף הזה ואני עובד עם החלבון הרלוונטי לחיסון

השתמשנו במנוע חיפוש מיוחד , כחלק מהניסיון שלנו להעמיק בשאלה המאד רלוונטית שלך. שהוכנסו בו

של החלבון הנגיפי וניסינו להשוות אותו ( אבני הבניין, כלומר)ו בו הרצנו את הרצף של חומצות האמינ

על בסיס ארבעת מסדי הנתונים , ההשוואה בוצעה ארבע פעמים. לכל החלבונים בפרוטאום האנושי

עד כמה החלבון שאנו מחפשים , כלומר) Identity -ההשוואה זו מחפשת הומולוגיה . הגדולים בעולם

האם רק חלק מסויים בתוך , כלומר) Coverage -" כיסוי"ן מחפשת וכ( דומה לחלבון כזה או אחר

לא  ,ומעלה 32%ומעלה וכיסוי של  5%בתנאים מתירנים של הומולוגיה של (. החלבון דומה לחלבון נתון

המשכנו ופיצלנו את החלבון הנגיפי . נמצא אף לא חלבון אחד בפרוטאום האנושי שדומה לחלבון הנגיפי

. כדי לראות האם אולי רצף קצר מסויים תופס, חומצות אמינו 24-25ים קצרים של רצפ, פפטידים 51 -ל

 9 -מוצגים פפטידים קצרים של כ  Tביחוד נוכח העובדה שלתאי , בחרנו בתנאי סף מתירנים, גם כאן

ככל הנראה אנחנו שונים . לא מצאנו הומולוגיה אף לא לחלבון אנושי בודד אחד, גם כאן. חומצות אמינו

מה שמאושר גם על ידי זה שלא צפינו בתחלואה אוטואימונית , ית מהנגיף הזה ברמה האבולוציוניתמהות

 ".19 המבוססת על חקיינות מולקולרית בקרב חולי קוביד

 

https://davidson.weizmann.ac.il/online/sciencenews/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%94-dna-%D7%A9%D7%9C%D7%A0%D7%95
https://davidson.weizmann.ac.il/online/sciencenews/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%94-dna-%D7%A9%D7%9C%D7%A0%D7%95
https://davidson.weizmann.ac.il/online/sciencenews/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%94-dna-%D7%A9%D7%9C%D7%A0%D7%95
https://davidson.weizmann.ac.il/online/sciencenews/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%94-dna-%D7%A9%D7%9C%D7%A0%D7%95
https://davidson.weizmann.ac.il/online/sciencenews/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%94-dna-%D7%A9%D7%9C%D7%A0%D7%95


 מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות" –ספר "ורפא ירפא  בס"ד

 
   ל 

 

 ?האם החיסון יכול לגרום לתופעות לוואי ארוכות טווח

ם מעטים התגלו תופעות לוואי בחיסוני. תופעות לוואי של חיסונים מתרחשות סביב ששת השבועות שלאחר החיסון

תופעות לוואי אלה מתגלות רק . נדירות בשכיחות של אחת לכמה עשרות אלפים או מאות אלפים של מנות חיסון

מהבחינה הזו אין שוני בין החיסון הזה לחיסונים אחרים ואין קשר למהירות . לאחר שהחיסון נכנס לשגרת החיסונים

מנגנוני הגנה קפדניים מטעם הרשויות הרגולטוריות המסייעים להבטיח כי  חשוב לזכור כי יש. הפיתוח והאישור

עוברים תהליך  COVID-19גם חיסוני , כמו כל החיסונים, כפי שתואר לעיל. יהיו בטוחים COVID-19חיסוני 

ללים הכו, ניסויים אלה. בהשתתפות עשרות אלפי אנשים( IIIשלב )כולל הניסויים הגדולים , בדיקה קפדני רב שלבי

נועדו במיוחד לזהות תופעות לוואי שכיחות או חששות אחרים הקשורים , COVID-19 -אנשים בסיכון גבוה ל

יימשך המעקב אחר הנסיינים כדי להבטיח שכל תופעות הלוואי , גם לאחר אישורי החירום. לתופעות הלוואי

 .האפשריות ידועות ומדווחות

אינם מורכבים מהפתוגן  mRNAחיסוני . אה לחיסונים מסורתייםלמעשה בטוח יותר עבורנו בהשוו mRNAחיסון 

מתים או לא מדביקים , הם אינם מכילים חלקים מוחלשים, משמעות הדבר היא שבניגוד לחיסונים מסורתיים. בפועל

חשוב , בכל מקרה[. 5,6מקורות ] .COVID-19 -הם מכילים רק את ההוראות לתאים כיצד להילחם ב. של נגיף

 .הרבה מעבר לתופעות הלוואי של החיסון, המחלה עצמה משפיעה בצורה נרחבת על הגוףלזכור כי 

 

 ?כפי שקרה בחיסוני דנגי,  האם החיסון יכול לגרום למחלה חמורה יותר

 ADE (Antibody-Dependent Enhancement) תועדה תופעה בשם, Dengvaxi, בחיסון נגד קדחת דנגי

מדובר [. 7]מעולם לא חלו בקדחת דנגי אבל נדבקו אחרי שקיבלו את החיסון העלולה לגרום למחלה קשה אצל מי ש

בהנחיות לפיתוח . המנגנונים הגורמים לתופעה זו אינם ידועים. בתופעה נדירה שבה הנוגדנים מחמירים את המחלה

ם של שתי בכל הניסויים הקליניי. נדרשו החברות לבדוק את התופעה בניסויים המוקדמים FDA-החיסון לקורונה ה

אין ראיות לתופעה זו במקרה , יתרה מכך. אלף איש 47-גם בשלב האחרון שכלל כ, החברות לא נמצאה תופעה כזו

ובקרב המספר הקטן של מחוסנים שחלו , 92%יעילות שני החיסונים היתה מעל ; של החיסונים החדשים לקורונה

כך . היו כמה מקרים של מחלה חמורהבעוד שבקבוצת הביקורת , כמעט שלא היו מקרים של מחלה חמורה

 .לפי תוצאות המחקרים אין כל עדות לכך שהחיסון מוביל למחלה חמורה, שלמעשה

 

 ? ?האם אני יכול לקבל את החיסון, בחיסון יש פוליאתילן גליקול

חומר זה משמש בכמה חיסונים בכמות זעירה והוא בטוח (. PEG)החיסון של חברת פייזר מכיל פוליאתילן גליקול 

ויש לו מגוון שימושים אחרים גם במזון , תרופותהוא בטוח גם בריכוזים גבוהים יותר ב. לשימוש בכמויות אלה

אך בדרך כלל מדובר בתרופות שבהן , PEG-במקרים נדירים אנשים יכולים לפתח תגובות אלרגיות ל. וקוסמטיקה

", חומר עזר"הוא רק  PEG, בחיסון. למשל בתכשירי הכנה לבדיקת קולונוסקופיה, הוא המרכיב העיקרי PEG-ה

אלא קיים בכמות קטנה כדי , ולכן אינו חומר פעיל, על מנת שיגיע לתאים mRNA-ה" ארוז"כחלק מהמבנה שבו 

 .לאפשר ייצור של החיסון

 .PEG %72אין ראיות ממקורות אמינים שהחיסונים החדשים מכילים , בניגוד לשמועות

ידועה לאחד אין לתת את החיסון לאנשים בעלי אלרגיה   21.12.20לפי עדכון הנחיות משרד הבריאות מתאריך  

 . או מטופל שהגיב באנאפילקסיס למנה קודמת של תרכיב נגד נגיף קורונה PEGכולל , ממרכיבי החיסון

 ?האם אני יכול להתחסן, ני סובל מאלרגיותא

טופלו (, אנפילקסיס)אנשים שחוו תגובה אלרגית קשה . רוב תופעות הלוואי היו קלות, נכון לכתיבת שורות אלה

 .בניגוד לשמועות איש לא מת מאלרגיה לחיסון. יווחים כולם חשים בטובעל פי הד,והשתחררו

 :מותר לתת במקרים הבאים 21.12.20 לפי הוראות משרד הבריאות נכון לתאריך 

 למזון כלשהו( אנפליקסיס)אנשים אשר הגיבו בתגובה אלרגית קשה  ●

https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-pfizer-biontech-vaccine-for-covid-19/information-for-healthcare-professionals-on-pfizerbiontech-covid-19-vaccine


 מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות" –ספר "ורפא ירפא  בס"ד

 
   לא 

 

דקות  32אית במשך אלה מונחים להישאר בהשגחה רפו, אנשים הנושאים עמם אפיפן בהוראת רופא ●

 ממתן החיסון

הרופא ניתן לחסן לפי שיקול דעת של , לתרופה מוזרקת( אנפילקטית)אנשים שסבלו מתגובה קשה  ●

 . ובמידת הצורך בהתייעצות עם רופא מומחה באלרגיה לתרופות, המטפל

 

 :אין לתת את תרכיב החיסון במקרים הבאים

למנה קודמת של תרכיב נגד ( אנפילקסיס)ית קשה אין לתת את התרכיב לאנשים שהגיבו בתגובה אלרג ●

 .PEGכולל , נגיף הקורונה או לכל אחד ממרכיביו

 :הסובלים מ ●

 Multiple injection drug allergy-תגובה למספר תרופות מוזרקות  ○

 אנפילקסיס אידופטי-תגובה אלרגית קשה מסיבה שאינה ידועה  ○

  syndrome Mast cell activation -תסמונת שפעול תאי פיטום ○

 

 ?כיצד נסמוך על יצרניות התרופות

וחוששים שהפיקוח על איכות החיסונים , כי היו כבר חיסונים שגרמו נזק, אנחנו לא מאמינים לחברות התרופות"

ההצהרה הזו ניזונה ממקרים מעטים בהיסטוריה שבהם ". עלול להיפגע כאשר עוברים לייצור המוני ולשינוע המוני

ומאז הלקחים הופקו ובהתאם לכך שונו כללי הרגולציה , מקרים אלה התרחשו לפני שנים רבות. חיסונים גרמו נזק

שניתן לגלות , או מקרים של תגובה נדירה ביותר, המקרים שבהם נגרם נזק היו מקרים של כשל בייצור. והפיקוח

והוא מורכב , הוא ענקמערך הבקרה של בטיחות חיסונים . רק לאחר חיסון של מאות אלפים או מיליוני אנשים

, ב"בארה. מכמה מאגרי מידע על בטיחות חיסונים הנאספים בכל העולם כל הזמן ונחקרים כל עוד החיסון בשימוש

-ולכן לעיתים אינם, אשר אינם עוברים ביקורת ואישור)מדובר על מערך המשלב איסוף דיווחים ישירות מהציבור 

במשרד הבריאות  תרופתי ומידע סיכונים לניהול מחלקהה, בישראל. גופים אקדמיים וארגוני בריאות(, מדויקים

המועברים לאגף , הם הגורמים המרכזים את הדיווחים, יחד עם לשכות משרד הבריאות(, תחת אגף הרוקחות)

 הוראותוכפי שניתן לראות ב, הוא גם הגורם המקצועי המנחה בנושא חיסונים. לאפידמיולוגיה במשרד הבריאות

 .נושא הדיווח והמעקב מפורט ומוסבר, חיסוניםה בתדריך הכלליות

 

״איסוף מידע על תופעות לוואי שהתרחשו בסמוך לקבלת חיסון , התרשים לקוח מדו״ח מרכז המידע של הכנסת

 .2214ספטמבר , ויידוע הציבור בדבר תופעות אלה״
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מפקחים . ברת מבחן איכות קפדניוהחיסונים מיוצרים באצוות שכל אחת מהן עו, הפיקוח על הייצור  גם הוא קפדני

בחומרים , החברות לא יכולות לשנות שום פרט במתקני הייצור. מבקרים כל שנה במפעלי הייצור FDA-מטעם ה

 .FDA-ובשיטות המבדקים ללא אישור ה

זו תהיה טעות הרת גורל של חברות התרופות לרמות ולשווק חיסון לא יעיל או , אפילו מנקודת מבט מסחרית גרידא

נדבך נוסף בבקרה על חברות התרופות . הרי התרמית תתגלה די מהר ואז החברה לא תוכל ליצר ולהרוויח. מזיק

הוועדה המייעצת למחלות , FDA-באישור החיסון מעורבים ה. הוא שרשרת האישורים שהחיסונים חייבים לעבור

כישלון קטן ימוטט את כל . החיסוניםשבודקים בקפידה את , כולם גופים בלתי תלויים זה בזה. CDC-זיהומיות וה

י ארגון הבריאות "זה יהיה הרסני במיוחד כאשר תנועת ההתנגדות לחיסונים גוברת והוגדרה ע. האמון בחיסונים

 . העולמי כאחד מעשרת האיומים הגדולים על בריאות העולם

 

 ?היכן ניתן למצוא מהו תהליך החיסון או את כל המידע עליו

ההרכב של , תופעות הלוואי, לא תמיד קל למצוא  פרטים על הניסויים הקליניים, ין ברשתותלמרות כל המידע הזמ

( FDA-באישור ה)החברה מכינה , עם אישור החיסון לשימוש .איך לשמור את החיסון, את מי לחסן, תמיסת החיסון

את כל המידע על  והוא מכיל, ובאתר החברה FDA-העלון מפורסם באתר ה. עלון המצורף לכל בקבוקון חיסון

בינתיים אין . הוראות השימוש והאחסון ועוד, ההתוויות, על הרכב החיסון, על תופעות הלוואי, הניסויים הקליניים

 זמינים עם ההנחיות, אך אישורים אלה, אלא רק אישור לשימוש חירום, עלון לחיסוני הקורונה כי אין אישור רשמי

  (.אך לא בעברית)כולל יידיש , ההנחיות לציבור זמינות במגוון שפות. FDA -ה באתר

 

 ?האם אפשר להסתפק רק במנה אחת

עם כל מנה עולה הזיכרון החיסוני ויעילות . חיסון חלקי של מנה אחת מותיר את המחוסן לא מוגן כראוי מהמחלה

 [.8]כפי שמוצג בסיכום תוצאות הניסויים הקליניים של חברת פייזר , החיסון משתפרת

 לא ניתן ליצור חיסון עדר על ידי הדבקה של האוכלוסייה הצעירה ושמירה על קבוצות הסיכון

. שהוביל לזינוק בתחלואה ובתמותה, חרוץ גישה זו נוסתה בשוודיה ובאנגליה בתחילת המגיפה ונחלה כישלון

, כולל אבעבועות שחורות, י יצירת חיסון עדר באמצעות הדבקה"מעולם לא מוגרה מחלה ע ,לאורך ההיסטוריה

 . השיטה הבטוחה והיעילה ביותר למיגור תחלואה היא חיסונים. חצבת ופוליו, שפעת החזירים, שפעת העופות

 

 מורכבת ועם תסמינים וסיבוכים ארוכי טווח ,הקורונה עשויה להיות מחלה קשה

מתברר . באנשים מבוגרים ובאנשים עם מחלות רקע, אבל לא רק, בעיקר, הקורונה היא מחלה קשה ואפילו קטלנית

כמו איבוד חוש , הסיבוכים נעים מפגיעות קלות. אחוזים מהנדבקים סובלים מסיבוכים לאחר ההחלמה 52-32-ש

ועד פגיעות , איבוד כושר, נדודי שינה, עייפות, ירידה קוגניטיבית, כאבי ראש(, ה עצביתהוכחה לפגיע)הטעם והריח 

 .הלב והריאות, חמורות בכלי הדם

ובכלל זה גם בצעירים שעברו את המחלה בקלות או , הסיבוכים הללו עשויים לפגוע בכולם ללא מגבלת גיל או רקע

לכן עדיף לא להידבק אלא , את הנגיף ואת רמת הסיכון שלו אנחנו עדיין לא מבינים מספיק[. 9]ללא סימפטומים 

 .להתגונן ולהתחסן

 

 ? האם מי שהתחסן יכול לוותר על כל מנגנוני ההגנה והזהירות

ואת היכולת של המחוסן להפיץ את , אבל לא את ההגנה מהדבקה, הניסוי הקליני בחן רק את ההגנה מהמחלה

לכן עד שלא . אבל זה עוד לא מבוסס מספיק, גנה מסוימת מהדבקהיש ראיות ראשוניות לכך שכן יש ה. המחלה

יש , שיעור ההתחסנות הדרוש ליצירת חיסון עדר ולירידה בתחלואה, אחוזים מהאוכלוסייה 82-ל 62יחוסנו בין 
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משרד הבריאות יפרסם אם קיימות הקלות . להניח שהמחוסן מוגן מהמחלה אבל הוא עדיין מסוגל להפיץ את המחלה

 . ויש לפעול לפי הנחיות אלו, ות למי שיתחסןבהגבל

 ?האם ידועה התגובה של קבוצות אתניות שונות לחיסון

 [8טבלה , 8]הניסויים בוצעו בכמה מדינות וכללו נשים וגברים מקבוצות אתניות שונות 

 ?מה אנחנו עדיין לא יודעים

 ?יעניקו הגנה לטווח הארוך COVID-19האם חיסוני 

על סמך נתונים שפורסמו ? מה משך הזמן שהחיסון מגן עלינו: שר טרם ניתן לה מענה היאשאלה מרכזית אחת א

סביר להניח שלרבים מן המשתתפים בניסויים עדיין יש רמות גבוהות של נוגדנים , מתוך הניסויים בשלב המוקדם

י במקביל לתחילת עם המשך הניסו, תשובה מבוססת יותר לשאלה זו תוכל להינתן בעוד כמה חודשים. מגנים בדם

התשובות יכולות להגיע גם מניתוח הנתונים על התגובות החיסוניות של אנשים . מתן החיסונים לאוכלוסייה

גם אם . שחלקם אולי קיבלו את החיסון לפני למעלה מחצי שנה, שהשתתפו בניסויים בשלב מוקדם של חיסון פייזר

במקרה . אין בכך כדי לעכב או למנוע את השימוש בו, ךבשלב זה ידוע מעט על יעילותו של החיסון לטווח הארו

 [.12,11]מדי שנה ( בוסטר)יהיה צורך בקבלת מנה נוספת , ה״גרוע״

 ?האם החיסון מונע הדבקה

ייתכן שאדם שהתחסן יידבק בנגיף אבל לא יסבול . בניסויים הקליניים נבדקה רק ההגנה מפני מחלה תסמינית

בין אם . עדיין חסר מידע באשר לאופי המחלה שהחיסון יכול להגן מפניה. להמתסמינים ויהיה מוגן מנזקי המח

לא ברור . ובין אם הם כוללים מספר משמעותי של מקרים מתונים וחמורים COVID-19מדובר במקרים קלים של 

יף ואם הוא ימנע מהמחוסנים להפיץ את נג, אם החיסון ימנע לחלוטין פיתוח תסמינים או רק יפחית את עוצמתם

, עדיין קשה לקבוע אם החיסון של פייזר. חיסון שימנע את העברת המחלה עשוי להאיץ את סיום המגפה. הקורונה

סביר להניח שהתשובה . יוכלו להשיג זאת, או חיסונים אחרים שכבר נמצאים בשלבים מתקדמים של ניסויים

 . תתברר בעתיד

 ?ן מפניהםהאם יש זנים מוטנטים חדשים של קורונה שהחיסון לא מג

של ( התקלות הגנטיות)נראה כי שיעור המוטציות . עד עתה הגנום של הנגיף נראה יציב ללא שינויים משמעותיים

זאת עקב השתייכותו למשפחת (, RNA)הוא איטי יותר מזה של נגיפים  אחרים מאותו הסוג  SARS-CoV-2נגיף 

. כאשר הנגיף משתכפל RNA-את רוב הטעויות בשיכולים לזהות ולהסיר , נגיפים בעלי מנגנוני הגהה גנטיים

יש כמחצית משיעור המוטציות של נגיף השפעת וכרבע משיעור  SARS-CoV-2 -משמעות הדבר היא כי ל

 [. 12מקור ] HIVהמוטציות של 

כך שהנגיף יתקשה , שהוא גדול למדי ויעוררו תגובה חיסונית יעילה Spike -החיסונים מכוונים לחלבון ה

ייתכן שתהיה סלקציה לזנים שעברו שינויים , מאחר שמבצע החיסון יהיה המוני. מהמערכת החיסונית" להתחמק"

ניתן יהיה לפתח את , mRNA-הודות לגמישותם של חיסוני ה. ולכן יהיה צורך לנטר את הזנים באופן רציף, גנטיים

למחוסנים היו , Pfizer-BioNTechבניסויים הקליניים של [. 13]בהתאם לזנים שיופיעו , הדור הבא של החיסונים

 [. 14מקור ( ]S-שיש להם שינוי בחלבון ה)זנים שונים של הנגיף  17נוגדנים מנטרלים כנגד 

 חיסון תינוקות וילדים 

ומעלה  12כללו בני  Modernaוהניסויים של , ומעלה 16כללו רק בני  Pfizer-BioNTechהניסויים הקליניים של 

 . [ 4טבלה , 8]ומעלה עד לאיסוף נתונים נוספים  16ינתן לבני לכן החיסון י, במספר קטן

 חיסון נשים הרות ומניקות

ולכן ההחלטה הראשונית , לא נכללו נשים הרות ומניקות Moderna -ו Pfizer-BioNTecבניסויים הקליניים של 

לא צפויה פגיעה , וגיחשוב לציין שמבחינת ההיגיון הביול. שהתקבלה הייתה כי החיסון לא יינתן להן בשלב זה

ביניהם החברה , ועל כן ארגונים מקצועיים רבים ממליצים כן לחסן נשים בהריון ומניקות, בעובר או בילוד, בהריון

, בהמשך לכך. ונוספים( ACOG -ה)ארגון הגינקולוגים והמיילדים האמריקאי , עובר-האמריקאית לרפואת אם
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תוך התייעצות עם מומחים  22.12.2222 -קורונה קיים דיון נוסף בהצוות המייעץ למשרד הבריאות בנושא חיסון ה

 :אלו ההנחיות העדכניות. ובעקבות זאת עודכן תדריך החיסונים, לתחום

במיוחד אם קיימים גורמי סיכון , אין מניעה לחסן אישה בהריון בחיסון נגד קורונה אם היא מעוניינת בכך ●

 לחשיפה לנגיף או לתחלואה קשה

 מתנה עד הכניסה להריון אחרי החיסוןאין צורך בה ●
 אין להמליץ על הפסקת הריון לאשה הרה שחוסנה בהיותה בהריון או בכל פרק זמן לפניו ●

 או להפסיק הנקה לאחר קבלת החיסון, אין כל מניעה לחסן נשים מניקות ●
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תודתי נתונה בזה לעמותת 'מדעת' על עבודתם החשובה להפיץ דעת והשכלה 
. ובפרט על , ר"ליןאמיתית בעולם בתקופתינו שהיא תקופה של חושך ובילבול המוח

, ועל עזרתם האישית בהמצאם כמה דברים אישורם להשתמש עם כתבות שלהם
 כדי להכילו בתוך הספר. שלחו לי החומר הזהשהנצרכים לי וגם 
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 מדוע כדאי להתחסן? קורונה:

הסבירות האפסית לתופעות לוואי קשות מהחיסון, לעומת 

הסכנות הממשיות של המחלה עצמה הופכות את ההתחסנות 

 אפילו מתוך שיקולים אנוכיים לגמרי –ונלית לבחירה הרצי

חיסוני הקורונה שאושרו לשימוש יצרו תקדימים רבים. לא רק שמדובר בחיסונים 

. יש הסכמה שקיפות יוצאת דופןשפותחו הכי מהר אי פעם, הפיתוח גם נעשה ב

כמעט גורפת שהחיסונים הללו יעילים, בטוחים ושתופעות הלוואי הנפוצות שלהם 

מעטות וקלות. אין גם כל צל של ספק שהסכנה בקבלת החיסונים הללו היא כאין 

כמעט שני  , שגבתה עד כה את חייהם שלCOVID-19לעומת מחלת וכאפס 

ברחבי העולם. ברור שהמפתח להשתלטות על המגפה טמון בחיסון  מיליון אנשים

 מהיר ויעיל של רוב אוכלוסיית העולם.

ובכל זאת יש אנשים שחוששים. הטיעונים שלהם מתחלקים לשניים. במישור 

ם ברשתות חברתיות: "הקורונה לא האישי, אנשים צעירים ובריאים טוענים לא פע

מסוכנת לאנשים בגילי, אז לא הגיוני שאקח את הסיכון ואתחסן". לכך מתלווים 

בדרך כלל חששות מהמהירות הרבה שבה החיסונים אושרו, והטענה כי "החיסון 

יותר מסוכן בעיניי מאשר להידבק בקורונה, אם בכלל אדבק". במישור החברתי 

ולידריות החברתית: "למה שיהיה אכפת לאחרים אם הטענה שוללת את ערך הס

אני מתחסן? הבנתי שממילא החיסון לא מונע ממני להדביק אחרים, אלא רק 

מחלה קשה במקרה שאני נדבק, כך שאפילו לא אגן על אחרים. שיתחסנו מי 

 שבקבוצות הסיכון".

לפני שבוחנים את הטענות האלה חשוב להבהיר שהבחירה להתחסן היא שיקול 

אישי ואין לכפות אותו על איש. אם רוצים לעודד את ההתחסנות לקורונה, הדרך 

 לכך היא באמצעות הסברה, דיון והצגת העובדות.

 השיקול אישי: מה הסיכון בחיסון?

נתחיל בבחינת ההיבט האישי: מהם שיקולי הסיכון האפשרי מקבלת החיסון, 

 .לעומת התועלת הטמונה בהגנה מפני סכנות המחלה עצמה

ממצאי השלב השלישי של הניסויים הקליניים של החברות פייזר ומודרנה, שכללו 

עשרות אלפי משתתפים, אמורים להרגיע את רוב החששות מפני החיסונים, שכן 

תופעות הלוואי שנמצאו בהם היו קלות וחולפות. גם מי שחששו שינסו לעגל פה 

קולי הניסויים פורסמו פינות ראו שהתהליך נעשה בשקיפות חסרת תקדים: פרוטו

(. גם מודרנה ,פייזר( וכך גם תוצאות הניסויים )מודרנה ,פייזרלפני תחילתם )

שודרו בשידור חי  (FDAהדיונים בוועדת מינהל המזון והתרופות בארצות הברית )

https://davidson.weizmann.ac.il/online/askexpert/%D7%94%D7%9B%D7%9C-%D7%A2%D7%9C-%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94
https://davidson.weizmann.ac.il/online/sciencenews/%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://davidson.weizmann.ac.il/online/sciencenews/%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://davidson.weizmann.ac.il/online/sciencenews/%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://pfe-pfizercom-d8-prod.s3.amazonaws.com/2020-09/C4591001_Clinical_Protocol.pdf
https://www.modernatx.com/sites/default/files/mRNA-1273-P301-Protocol.pdf
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034577
https://www.fda.gov/media/144434/download
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(, בהשתתפות מומחים חיצוניים ודיון מפורט בכל טענה מודרנה ,פייזרביוטיוב )

 רוב גורף.שעלתה, והסתיימו באישור ב

הניסויים העידו על רמת בטיחות גבוהה. בינתיים חוסנו עוד מיליוני 

ובמדינות רבות נוספות.  אצלנו בישראל ,בארצות הברית ,בבריטניה אנשים

דו"ח מסכם של מינהל המשאבים  תופעות הלוואי המיידיות נותרו שוליות.

 6,1,1הראה  2162-2111( לשנים HRSAבארצות הברית ) ושירותי הבריאות

מיליארד מנות חיסון שניתנו  7.3-פגיעות מחיסונים בארצות הברית מתוך יותר מ

  אחוז. 99.9992-, כלומר בטיחות של יותר מבתקופה הזאת

החשש הוא אם כן מהשפעות לטווח הארוך, אחרי כמה חודשים או יותר. האם יש 

סיבה ממשית לחשוש מתופעות לוואי נדירות שיתגלו בחלוף שנים? כפי שציינו 

, ניסיון של עשרות שנים במתן FDA-האפידמיולוגים בדיוני ועדת האישור של ה

ה שתופעות לוואי משמעותיות שלהם מתגלות תוך חודשיים לכל חיסונים מרא

  היותר.

תהליך אישור החיסונים עובד אם כן היטב, וגם בהליך האישור של חיסוני 

 או עיגולי פינות מדעיים או רפואיים. לא נעשו קיצורי דרך הקורונה

, נבדקת כבר שנים, בחיסוני הקורונה , שבה משתמשיםmRNA-גם טכנולוגיית ה

. היא לא היתה בשימוש המוני עד כה, אבל יש לה ניסויים על אלפי בני אדם כולל

קודמים, שפיתוחם  mRNAיתרונות משמעותיים בתחום הבטיחות. גם חיסוני 

מספיק נגד מחולל המחלה שמפניו הם נועדו  נעצר, נדחו פשוט כי לא היו יעילים

)איידס(, אך נמצאו בטוחים ונטולי  HIV-ו CMVלמשל שפעת, כלבת,  –להגן 

תופעות לוואי מיוחדות. טענות חסרות בסיס על סכנה של מחלות אוטואימוניות 

אנשי מקצוע  וגם בידי FDA-בעקבות החיסון נשללו על ידי המומחים בוועדת ה

 .בארץ

המחיר של החיסון, כלומר הסיכון הצפוי ממנו, נמצא אם כן אפסי בטווח של 

חודשים. מיטב אנשי המקצוע צופים שיישאר זניח גם בטווח הארוך, גם אם אי 

ד שיעברו שנים ונראו שאכן לא קרו תופעות לוואי אפשר לשלול אותו לחלוטין ע

  בלתי ידועות, שנכון להיום אין שום סיבה מדעית או רפואית לחשוד בקיומן.

 השיקול אישי: מה התועלת בחיסון?

אצל חלק מהציבור השתרשה בחודשים האחרונים תפיסה ש"הקורונה מסוכנת רק 

עותית אצל צעירים נטולי מחלות הסיכון לסיבוכים אכן נמוך משמ  לזקנים וחולים".

רקע לעומת קשישים וחולים כרוניים, אך הוא רחוק מלהיות אפסי. אם בוחנים את 

לחייו  71-שיעורי התמותה בכל קבוצת גיל, רואים כי הסיכוי שאדם בשנות ה

https://www.youtube.com/watch?v=owveMJBTc2I
https://www.youtube.com/watch?v=I4psAfbUtC0
https://www.england.nhs.uk/statistics/statistical-work-areas/covid-19-vaccinations/
https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/covid-19-vaccine-doses.html
https://publichealth.doctorsonly.co.il/2020/12/216145/
https://www.hrsa.gov/sites/default/files/hrsa/vaccine-compensation/data/data-statistics-report.pdf
https://www.hrsa.gov/sites/default/files/hrsa/vaccine-compensation/data/data-statistics-report.pdf
https://www.hrsa.gov/sites/default/files/hrsa/vaccine-compensation/data/data-statistics-report.pdf
https://davidson.weizmann.ac.il/online/askexpert/%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%9C-%D7%A2%D7%9C-%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94
https://davidson.weizmann.ac.il/online/askexpert/%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%99-rna-%D7%9E%D7%A6%D7%90-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%91%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://davidson.weizmann.ac.il/online/askexpert/%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%99-mrna-%D7%9C%D7%90-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94
http://midaat.org.il/articles/diseases/covid19/corona-vac-autoimmune-rumor/
http://midaat.org.il/articles/diseases/covid19/corona-vac-autoimmune-rumor/
http://midaat.org.il/articles/diseases/covid19/corona-vac-autoimmune-rumor/
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הסבירות  1,בערך. בגיל  2,611-שנדבק בקורונה ימות מהמחלה עומד על אחד ל

 בלבד. סיכון לא מבוטל. 632-היא אחד מ 61ל ובגי 271-עולה לאחד מ

שיעור התמותה מקרב חולי קורונה מאומתים, לפי חתך גיל, נתונים 

מאגר נתוני משרד  | מקור: קולו אור, מתוך 2121דצמבר -מרץ  מצטברים

 הבריאות

לאורך כל תקופת הקורונה לא מנו קשישים בלבד. מחצית  המונשמים גם

 .61-אחוז היו בני פחות מ 66-, ו16היו מתחת לגיל   מהמונשמים בכל רגע נתון

הן וההתפלגות שלהם הנתונים האלה כורכים יחד אנשים עם מחלות רקע ובלעדי

סקרי  אינה אחידה. אבחון מחלת רקע הוא לא פעם רק חוכמה בדיעבד, שכן על פי

ע כמו יתר לחץ דם או אנשים רבים סובלים ממחלות רק בריאות שנתיים

הסתיידות עורקים בלי שיהיו מודעים לכך. אפשר להעריך שהסיכון הספציפי למות 

 מקורונה אינו גבוה אצל אנשים צעירים שנראים בריאים, אך עדיין קיים.

אולם תמותה היא רק התוצאה החמורה ביותר של המחלה. יש לזכור שעל כל 

ב קשה ורבים אף יותר שנזקקו יש לא מעט שהיו במצ  חולה שמת מקורונה

  לאשפוז עקב קשיי נשימה או תסמינים אחרים.

גם התחלואה הקשה אינה מתפלגת באופן אחיד. הצעירים יותר עשויים אולי 

לשרוד את המחלה אך במחיר של תחלואה קשה וממושכת. נתוני משרד הבריאות 

, הרי שעל חולים קשים 7מכל  2ימותו מהמחלה  29עד  21מראים שאם בגילאי 

חולים קשים. במילים  63-לחייו, יהיו כ 71-כל אדם שמת מקורונה בשנות ה

עשוי לחשוב שהמחלה כמעט שאינה מסוכנת עבורו מכיוון  71אחרות, אדם בגיל 

https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/
https://covid.eran.dev/?sheet=breatheByAgeAndGenderPublic
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/ICDC/Chronic_Diseases/Hypertension/Pages/Health_surveys.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/ICDC/Chronic_Diseases/Hypertension/Pages/Health_surveys.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/ICDC/Chronic_Diseases/Hypertension/Pages/Health_surveys.aspx
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נדבקים בגילו מת מהמחלה, אך הסיכוי של אותו אדם  2,611שרק אחד מתוך כל 

הסיכוי  1,בלבד. בגיל נדבקים  661-להיקלע לתחלואה קשה עומד על אחד ל

  נדבקים. 11-ל 6למחלה קשה הוא כבר 

שיעור התמותה מקורונה עולה עם הגיל, אך הסיכון להישאר עם מחלה קשה גבוה יותר 

אצל צעירים. היחס בין אחוז החולים קשה לאחוז המתים לפי קבוצות גיל | על פי נתוני 

 ' ערן סגל, מכון ויצמן למדעמשרד הבריאות, באדיבות חגי רוסמן, תומר מאיר ופרופ

קורונה מעבר לתופעות הגלויות לעין בטווח הקצר, ממחקרים עולה שתופעת ה"

( פוקדת לא פעם דווקא את מי שלא סבלו מהתסמינים long COVID" )הממושכת

 לקבוצת סיכון ידועה. ושאינם משתייכים הקשים של המחלה

בניגוד לחיסון, שהחששות מתופעות ארוכות טווח שעלולות להיגרם ממנו 

מסתכמים בפחדים והשערות, אצל מחלימי קורונה כבר נצפו נזקים אמיתיים גם 

 חודשים רבים אחרי ההחלמה.

על מחלימים צעירים שאינם מקבוצת סיכון איתר אצל  מחקר שנעשה בבריטניה

יותר ממחציתם נזקים לאיברים פנימיים, בראשם הלב והריאות, גם חודשיים אחרי 

שעקב אחרי כמה מאות מאושפזים  מחקר אחר שהחלימו לכאורה מהמחלה.

שהחלימו הראה שאצל למעלה ממחציתם התגלו ממצאים לא תקינים בצילומי 

החזה גם כעבור חודשיים, אצל כעשירית מהם אף נצפתה מגמה של 

מצא שאחד מכל ארבעים מחלימים, לאו דווקא מהצורה  מחקר נוסף הידרדרות.

הקשה של המחלה, המשיך לסבול מתסמינים גם כעבור שלושה חודשים ויותר. לא 

https://davidson.weizmann.ac.il/online/sciencenews/%D7%94%D7%AA%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94
https://davidson.weizmann.ac.il/online/sciencenews/%D7%94%D7%AA%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94
https://davidson.weizmann.ac.il/online/sciencenews/%D7%94%D7%AA%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94
https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/08/long-haulers-covid-19-recognition-support-groups-symptoms/615382/
https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4470
https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4470
https://thorax.bmj.com/content/early/2020/11/09/thoraxjnl-2020-215818
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.19.20214494v1
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למטופלי "קורונה  מרפאות מיוחדות 06 במקרה נפתחו עד כה באנגליה לבדה

 ממושכת" .

לא חסרות דוגמאות להשפעות ארוכות טווח ואפילו קטלניות של מחלות מדבקות, 

שבאות לידי ביטוי שנים אחרי ההדבקה ושהחיסון מונע אותן. אחת מהן היא 

אחד  , שגורמת שיתוק ומוות שנים אחרי ההחלמה אצלSSPEהדלקת הטרשתית 

אצל חלק מהמחלימים  מחיקת הזיכרון החיסוני , או תופעתחולי חצבת 066-מ

ת ארוכות הטווח הללו, שחלקן מסכנות חיים מחצבת. מתחסנים פטורים מהתופעו

 וחלקן כרוכות רק בסבל מיותר.

 הסיכוי להידבק

אם כן, השתכנענו שהמחלה גרועה בהרבה מהחיסון, אבל הרי לא בטוח בכלל 

שנידבק בה. אפשר לכאורה לתהות מה הטעם להתחסן נגד מחלה שלא נחלה בה 

 ל מכפי שנדמה ברגע הראשון.בכל מקרה. אבל הסיכון להידבק בה עלול להיות גדו

מבצע החיסון בישראל כבר בעיצומו, אבל ייקח עוד זמן עד שהחיסון יגיע להשפעה 

מלאה, שבוע ויותר אחרי קבלת המנה השנייה. החיסון במנה השנייה החל רק 

השבוע, כך שייקח עוד כחודש עד שבערך שני מיליון המחוסנים הראשונים אכן יהיו 

ת בנגיף. עם כניסת החיסון לפעולה מלאה אצל המחוסנים מחוסנים מפני הידבקו

הללו, שרובם נמנים עם קבוצות הסיכון מבחינת גיל ומחלות רקע, צפויה להצטמצם 

משמעותית הסכנה שמערכת הבריאות תגיע לעומס יתר. סביר להניח שהלחץ 

הכלכלי, האישי והחברתי לחזור לחיים נורמליים יוביל להסרה מואצת של 

, למרות שרק כרבע מאוכלוסיית המדינה תהיה בעלת חיסון אפקטיבי ההגבלות

)מחוסנים ומחלימים(, לכן ייתכן שתהיה שוב עלייה ניכרת בתחלואה באוכלוסייה 

 שעדיין לא חוסנה, ואיתה עלייה בסיכון להידבק.

הבחירה היא, אם כן, בין התחסנות לבין סכנה לא מבוטלת להידבק בקורונה. 

שוערת במניעת המחלה עולה בהרבה על הנזק המשוער מאחר שהתועלת המ

מהחיסון, נראה שההתחסנות כדאית אפילו מתוך שיקול אנוכי בלבד, עוד לפני 

 את התועלת החברתית של הצעד הזה. שבחנו

 השיקול החברתי

מקובל לחשוב שחיסון מונע, לפחות חלקית, לא רק את האפשרות שהמחוסן עצמו 

שידביק אחרים בנגיף. אם כך, מדוע אומרים יחלה, אלא גם את האפשרות 

 שהחיסון לקורונה מגן על המתחסן בלבד ולא מונע הפצה?

למעשה, מה שדווח הוא שלא ידוע עדיין אם החיסון מונע הפצה או לא, משום 

שהנושא לא נבדק עד כה. בניסויים לאישור החיסון לא היו די נדבקים כדי להסיק 

הנגיף בלי לפתח מחלה בעצמם. גם בהיעדר  אם המחוסנים מסוגלים להפיץ את

נתונים מדויקים, נצבר לא מעט ידע שעל פיו אנשי המקצוע יכולים להעריך את 

 יעילות החיסון גם בהיבט הזה.

מצד אחד גופו של מחוסן שיידבק בקורונה יחסל את הנגיף מהר וביעילות יחסית, 

מביא לייצור נוגדנים בדם, ולכן אין סיבה לצפות שידביק אחרים. מצד שני, החיסון 

ולא בריריות, כך שעדיין ייתכן להלכה שהנגיף יצליח להתרבות במידה מסוימת 

https://www.longcovid.org/resources
https://idsa.confex.com/idsa/2016/webprogram/Paper56915.html
https://idsa.confex.com/idsa/2016/webprogram/Paper56915.html
https://idsa.confex.com/idsa/2016/webprogram/Paper56915.html
https://www.nature.com/articles/d41586-019-03324-7
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לפני שיגיע למחזור הדם וינוטרל. במקרה כזה מניעת ההדבקה לא תהיה 

 מושלמת.

אפשר יהיה לדעת בוודאות גבוהה יותר את התשובה רק אחרי שיהיו מספיק 

. לעת עתה מקדם ההדבקה על הורדת מחוסנים בשטח ונראה את השפעתם

ל ) טת (, דיקן בית הספר לרפואה של אוניברסיBellאימונולוגים כמו ג'ון בֶּ

אוקספורד ונשיא האקדמיה הבריטית למדעי הרפואה, מעריכים שיעילות החיסון 

 .אחוז 06-06עומדת על  במניעת הפצת הנגיף

מאיימת במיוחד על האוכלוסייה המבוגרת ביותר, אך דווקא  COVID-19מחלת 

ילים אלה היעילות של מערכת החיסון פוחתת, ובעיקר היכולת שלה ללמוד בג

איומים חדשים ולייצר זיכרון חיסוני נגדם. אף על פי שבניסויים הקליניים של 

, סביר להניח שבקרב הקשישים 11החיסונים נראתה הגנה טובה גם מעל גיל 

 החיסון יהיה יעיל פחות לעומת המחוסנים הצעירים.

היעילה ביותר על אוכלוסיות הסיכון נמצאת בידי הצעירים. שלומם של לכן ההגנה 

קשישים שהחיסון עלול להיות פחות יעיל עבורם, ובריאותן של אוכלוסיות בסיכון 

שלא יכולות להתחסן, כגון מדוכאי חיסון ואנשים שסובלים מאלרגיות מסכנות חיים, 

פים ביותר מחוסנים, כך תלויים במידה רבה בצעירים ובבריאים. ככל שיהיו מוק

יקטן הסיכון שלהם להידבק. רק כיסוי חיסוני מספק באוכלוסייה יוביל לחסינות עדר 

 שלא תאפשר למחלה להתפשט.

 החלטה רציונלית

בטווח הקצר, הנתונים מראים חד משמעית כי שיעורי התחלואה הקשה והתמותה 

מעותית מתופעות מקורונה, אפילו אצל מי שאינם בקבוצות הסיכון, גבוהים מש

הלוואי הזניחות של החיסון. גם בטווח הארוך שוררת הסכמה בקרב רוב אנשי 

המקצוע, המבוססת על ממצאים מחקריים, שיש יותר מקום לחשוש מהשלכות 

המחלה מאשר מתוצאות החיסון. לפי הערכות המומחים, החיסון אכן ימתן במידה 

וי של סולידריות חברתית, רבה את הפצת הנגיף, כך שההתחסנות היא גם ביט

עדר שתגן על האוכלוסיות ושותפות של המתחסנים במאמץ ליצור חסינות 

 שבסיכון.

כשמנסים לקבל החלטה רציונלית צריך להיזהר מכשלי חשיבה ומהטיות שעלולים 

לבלבל אותנו. הטיה נפוצה אחת היא "הטיית הטבעיות", שלפיה עדיף תמיד להניח 

כשמדובר במחלה, על פני התערבות אנושית לטבע לעשות את שלו, גם 

עשייה על פני -"מלאכותית" כמו חיסון. תכונה אנושית אחרת היא להעדיף אי

 נקיטת צעד, אפילו כשידוע שישיבה בחיבוק ידיים עלולה להוביל לנזק גדול יותר.

המדע סיפק לנו חיסון יעיל מאוד, והקונצנזוס המקצועי הוא שהסיכון ממנו נמוך עד 

. מולו ניצבת מחלה מפושטת באוכלוסייה, שנשקף ממנה סיכון לא מבוטל, אפסי

אמיתי ונמדד במחקרים רבים. לאור הנתונים, הבחירה להתחסן היא ההגיונית, גם 

 אם אינכם שייכים לשום קבוצת סיכון.

מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. )תודתנו נתונה  –נכתב ע"י קולו אור ]

 [בספרנו.( ם זהאישורם להשתמש עעל  להם

  

https://davidson.weizmann.ac.il/online/askexpert/%D7%9E%D7%94-%D7%96%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%9D-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A7%D7%94
https://www.facebook.com/watch/?v=641769460072470
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 הקשר בין החיסון נגד קורונה והשליה

 !לא – בקצרה. לעקרות״ לגרום עלול קורונה נגד ״החיסון …ש שמענו

 .פוריות לבעיות יגרום קורונה נגד שהחיסון להניח סיבה כל אין

 מעלהשת שעשוי טענה גרמני ורופא פייזר בחברת לשעבר בכיר העלו החודש בתחילת

 לעקרות. מוביל CoV-SARS-2  הקורונה נגיף נגד החברה שפיתחה שהחיסון ממנה

 של החלבוני למבנה קשורה היא שכן משכנעת, להיראות עלולה הטענה ראשון במבט

 חיסוני כי סביר ספק לכל מעבר עולה מבדיקתה יסוד. כל משוללת היא בפועל אך הנגיף,

 בפוריות. פוגעים נםאי עצמו, הקורונה נגיף גם כמו הקורונה,

 שבו הקורונה, נגיף של Spike -ה חלבון בין שקיים שטחי דמיון על מבוססת הטענה

 ואת הטענה את להבין כדי השליה. תאי דפנות על המצוי חלבון לבין החיסונים, מתמקדים

 מהו הזה ובמקרה שלה, האמת גרעין את תחילה להבין עלינו בה, הטמונות השגיאות

 זרים. גורמים מזהה שלנו החיסון מערכת ךואי הזה החלבון

 העובר על הגנה שכבת

 תפקיד שליה. שנקרא זמני גוף איבר אנושיים עוברים סביב נוצר התפתחותם במהלך

 מגוף אותו לבודד גם אך העובר, אל מהאם מזינים חומרים להוביל עליה – כפול השליה

 של ביותר החיצונית השכבה המבנ ביניהם גורמים, כמה בזכות מתאפשר הזה הבידוד האם.

  .(Syncytiotrophoblast)סינסיציוטרופובלסט המכונה השליה,

 בנויה אלא נפרדים, מתאים מורכבת אינה הזאת השכבה הגוף, רקמות למרבית בניגוד

 כמה בעוד מצוי והוא סינסיציום, מכונה הזה המבנה מרובים. גרעינים בעל יחיד תא כמעין

 וכך ביניהם מרווח כל אין יחד, מאוחים שהתאים מאחר .השרירים ביניהן בגוף, רקמות

 אותה. המקיפה הרחם מסביבת השליה את אוטם העובר

 1-יטיןהסינס הוא השליה של הזאת הההגנ שכבת בבניית המעורבים מהחלבונים אחד

1)-(Syncytin. הסינסיציום שכבת ליצירת הדרוש התאים איחוי על אחראי החלבון 

 לכך, מעבר בסכנה. יהיו העובר וחיי תיפגע השליה היווצרות ובלעדיו השליה, את העוטפת

 מערכת עם ישיר במגע באה היא השליה, של ותרבי החיצונית בשכבה שמדובר מאחר

 של החיסון מערכת שבהן מסוימות אוטואימוניות מחלות על ידוע ואף האם, של החיסון

 ברחם. העובר למות להוביל ועלולה בסינסיציום פוגעת האם

 בשליה פוגעת לא לנגיף החיסונית התגובה :1 הרגעה צפירת

 לחיסון או הקורונה לנגיף הגוף של החיסונית שהתגובה לחשוב אפשר כן, אם לכאורה,

 בשל קיימת, אינה הסכנה בפועל .1-סינסיטין כגון דומים, בחלבונים גם לפגוע עלולה נגדו

 שבו לאופן האחר לקןובח הנגיף, של לאופיו בחלקן שקשורות סיבות, כמה של שילוב

 פועלת. שלנו החיסון מערכת

 לחיסון הגוף מתגובת בהרבה חזקה עצמו הפראי הקורונה נגיף נגד החיסונית התגובה

 היינו האישה, בפוריות פוגעת הייתה הקורונה לנגיף םנוגדני יצירת אם לפיכך, מלאכותי.

 או בקורונה שחלו נשים בקרב ובראשונה בראש הזאת התופעה את לראות מצפים

 רחבי בכל מאובחנים חולים מיליוני עשרות כבר שהצטברו אף זאת, ועם ממנה. שהחלימו

 בקורונה שהתחלואה לכך ראיה כל כה עד אין בהרחבה, נחקרו המחלה ותסמיני העולם

 לשליה. כלשהו נזק גורמת או ההפלות בשיעור ייהלעל מביאה

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877117316301090
https://davidson.weizmann.ac.il/online/sciencenews/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%99-%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23333240/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3279165/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867420312356?via%3Dihub
https://davidson.weizmann.ac.il/online/askexpert/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%94-%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2-%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D
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 בשליה ישירות פוגעת לא החיסונית התגובה :0 הרגעה צפירת

 ואת השליה את ולתקוף להתבלבל עלולים החיסון מערכת שתאי לאפשרות בנוגע מה

 הגוף תאי בין להבדיל היטב יודעת החיסון שמערכת לזכור עלינו כאן המתפתח? העובר

 להגיב מתגייסת הנרכשת החיסון מערכת חדש, איום של במקרה צוניים.חי פולשים לבין

 איומים לזהות שמסוגלים ,T תאיו B תאי שנקראים הלבנים בדם תאי ובמיוחד אליו,

 המצויים ייעודיים קולטנים על מבוססת הזאת היכולת נגדם. מתמשך חיסוני זיכרון וליצור

 ספציפיים מרכיבים לזהות להם שמאפשרים החיסון, מערכת תאי של החיצוני צידם על

 המחלה. מחולל של בחלבון

 אבני שהן ,אמינו חומצות של משרשראות מורכבים הקורונה חלבוני גם ים,החלבונ כל כמו

 ובסינסיטין הנגיף של Spike -ה שבחלבון מאחר בטבע. החלבונים כל של בסיסיותה הבניין

 נגד שנוגדנים הטענה התעוררה אמינו, חומצות של זהים קצרצרים רצפים קיימים האנושי

 בלשון קלוש לסינסיטין הנגיפי החלבון בין הדמיון בפועל אולם השני. נגד גם ייפעלו האחד

 הנגיפי, בחלבון אלף כמעט – אמינו חומצות ממאות מורכב מהחלבונים אחד כל המעטה.

 להשוואת שכלים כך כדי עד להפליא, נמוכה דמיון רמת ביניהם. חפיפה כמעט יןוא

 .לגמרי אותה מפספסים ,BLAST תוכנת כגון חלבונים,

 משום טיפשה? מדוע החלבון. רצפי בין "טיפשה" אההשוו נחוצה אותה לאתר כדי

 ההשוואה כלי אותם. המרכיבות האמינו חומצות סך מאשר יותר הם שחלבונים

 הצפויה הצורהו הכימיים המאפיינים את גם אלא הרצף, את רק לא משווים המשוכללים

 יותר, ארוכים רצפים על מבוססים T-וה B-ה תאי של הקולטנים לכך, מעבר .החלבון של

 יספיק. לא אחדות אמינו חומצות של דמיון שגם ומכאן לפחות, אמינו חומצות שמונה של

 ואת תפקודו את מוחלט באופן לשנות יכול החלבון בהרכב זעיר שינוי שכל לזכור יש

 שלו. המבנה

 מקצועית? סמכות

 יידון מייקל מפרסמיה: זהות על הרב במידה נשענת הטענה המדעיים, לטיעונים מעבר

(Yeadon) וודארג וולפגנג הגרמני והרופא ,0411 שנת עד פייזר בחברת בכיר שהיה 

(Wodarg). ראשית, .אמיתות וחצאי בעייתיות אמירות שלל בעברם יש לשניים זאת, עם 

 שנים. לעשר קרוב לפני בה לעבור חדל הוא שכן פייזר, לחברת כלל קשור אינו יידון

 כי השחר חסרת הקביעה ביניהן ,שגויות אמירות שלל ניפק הוא הנוכחית מגפהה במהלך

 חמורה אינה הקורונה "מגפת כי ביסוס ללא טען וודארג ואילו הסתיימה", הקורונה "מגפת

 משפעת". יותר

 גם הקורונה, לחיסוני בנוגע האחרונים בחודשים מועלותה הטענות ביתלמר בדומה כן, אם

 את מבססת היא שעליו מסוים עובדתי גרעין למרות מהיסוד, מופרכת הנוכחית הטענה

 מבוססים בעולם יאותהבר רשויות של לאישורן כעת שמחכים הקורונה חיסוני טענותיה.

 במיוחד. נרחבים במבדקים הוכחה ובטיחותם אמינות טכנולוגיות על

Cause To gGoin Vaccines 19-COVID Are " ברשומה נעזרנו הכתבה בהכנת]

Infertility?" נירנברג אדוארד של מהבלוג Nirenberg) Edward(. נעשה בה ימושהש 

 .[נירנברג של באישורו

 ִמַדַעת(.לאופר )אירגון -נכתב על ידי ספיר חבושה --

  

https://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/med_and_physiol/%D7%94%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%A8%D7%9B%D7%A9%D7%AA
https://davidson.weizmann.ac.il/online/sciencepanorama/%D7%AA%D7%90%D7%99-b-%D7%A6%D7%91%D7%90-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://davidson.weizmann.ac.il/online/sciencepanorama/%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%9F
https://davidson.weizmann.ac.il/online/askexpert/%D7%90%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D
https://www.uniprot.org/blast/uniprot/B20201207A94466D2655679D1FD8953E075198DA801CD4EE
https://davidson.weizmann.ac.il/online/sciencenews/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A9%D7%9E%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%97%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://davidson.weizmann.ac.il/online/sciencenews/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A9%D7%9E%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%97%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://www.snopes.com/fact-check/covid-vaccine-female-sterilization/
https://apnews.com/article/fact-checking-9788407587
https://davidson.weizmann.ac.il/online/reasonabledoubt/%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%93%D7%A8-%D7%91%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA
https://midaat.org.il/articles/diseases/covid19/rna_vaccine/
https://edwardnirenberg.medium.com/are-covid-19-vaccines-going-to-cause-infertility-939bbdb62b64
https://edwardnirenberg.medium.com/are-covid-19-vaccines-going-to-cause-infertility-939bbdb62b64
https://edwardnirenberg.medium.com/are-covid-19-vaccines-going-to-cause-infertility-939bbdb62b64
https://twitter.com/enirenberg?lang=he
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 ניות" על חיסון קורונהסדר בגל שמועות "אוטואימו יםעוש

של רופאה שמביעה חשש ודאגה מפני החיסון החדש. החששות מכל טיפול  נתקלנו בפוסט

חדשני כמובן מאוד מובנים, ובמבט ראשון הפוסט של הרופאה עלול להפחיד והטענות בו 

אין כל ביסוס  נראות רציניות. אבל מבט קצת יותר מעמיק מגלה במהרה אי דיוקים רבים.

 .חששות שהפוסט מנסה לעוררמדעי ל

הפוסט של הרופאה הוא אחד מבין כמה פוסטים מלחיצים שונים שהתפשטו בשבועות 

האחרונים, לאחר שהתבשרנו על הצלחת הניסויים הקליניים של חברת פייזר ומודרנא 

(מחלת הקורונה).  COVID-19-הגורם ל SARS-CoV-2בפיתוח חיסון נגד הנגיף 

[ ונבדק לעת עתה על כמה עשרות אלפי 1]מקור  mRNAוגיית החיסון מבוסס על טכנול

אנשים בניסויים קליניים. הוא מורכב ממעטפת שומנית (ליפוזום) ובתוכה חתיכת חומר 

. החומר הגנטי גורם לתאי המטרה של החיסון, תאי שריר או תאים mRNAגנטי, אותו 

חיסון מזהה את החלבון ייחודיים של מערכת החיסון, לייצר חלבון של הנגיף. מערכת ה

הזר הזה ולומדת להכירו, כך שאם תפגוש נגיף אמיתי ומסוכן שכולל את הנגיף תדע לעצור 

אותו. למרות מה שאולי שמעתם החומר המוזרק לא יכול לשנות את החומר הגנטי שלנו, 

. החומר שבחיסון הוא מולקולה שונה, שגם מתפרקת תוך זמן קצר. היא אף אינה DNA-ה

שלנו, הגרעין, ובכל מקרה אין לה יכולת  DNA-להיכנס למקום בתא שבו שמור היכולה 

 , למוטציות.DNA-לגרום לשינויים ב

לפניכם הסברים על הבעיות וההטעיות בטענות שבפוסט, ובנייר העמדה שאותה רופאה 

 כתבה.

הסיכון שהנגיף מציג לרוב האוכלוסייה קטן בהרבה מהסיכון שיש במתן   טענה שקרית:

 .mRNAחיסון המבוסס על ה

הנתונים שהצטברו על מחלת הקורונה מאז פרוץ המגפה מוכיחים שזוהי מחלה  הפרכה:

קשה ומסוכנת לכולם, לא רק לקשישים אלא לצעירים וגם לילדים. הסיכון לתמותה 

-הוא עולה לאחד ל 04ומעלה, מגיל  04לבני  1044-מקורונה בגילים שונים הוא אחד ל

. בנוסף, קיימות תופעות לוואי ארוכות טווח אצל חלק 10-חד לא 04, ומגיל 144

 04%-מהמחלימים וללא תלות בגיל (גם אם חוו מחלה קלה): מירידה באיכות החיים של כ

מהם מסיבות של ירידה בכושר, בריכוז, הפרעות שינה, ועד פגיעות קשות במערכת 

אפשרית באיברי הרביה  [. הועלתה גם האפשרות שיש פגיעה0העצבים, בריאות, ובלב ]

 [.3של גברים שעלולה להוביל לפגיעה בפריון ]

 0412-שגוייה ביסודה. החל מ mRNAהטענה שלא ידועה הבטיחות של חיסונים עם 

), I/IIניסויים קליניים עם חיסונים נגד מחלות זיהומיות בבני אדם (שלבים  11-בוצעו כ

[. בנוסף לכך, בעשור 0,0,0טה דומה ]איש קיבלו חיסונים המיוצרים בשי 3,444-כלומר כ

כטיפול במחלות סרטן שונות, גם  mRNAניסויים לחיסונים מבוססי  04-האחרון בוצעו כ

כלומר מדובר בעוד מאות עד כמה אלפי אנשים נוספים. המעקב אחר  – I/IIהם בשלבים 
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רים אנשים אלו עדיין נמשך, למעשה כבר הרבה מעל לשנה. אם כך, כבר כמה שנים מצטב

 נתונים על בטיחות טכנולוגיה זו.

פיתוח החיסון על ידי מודרנא ופייזר, החל משלב הניסויים בחיות דרך כל שלבי הניסויים 

הקליניים בבני אדם ועד לאישורו לשימוש במגפה, התאפשר רק לאחר בדיקות קפדניות 

 -דוגמת הובלתי תלויות של הרשויות המפקחות רשמית על התהליך (גופים רגולטוריים, 

FDA  בארה"ב). אם הייתה מתגלה בעיית בטיחות לא היו נותנים לחברות אישור להמשיך

 ולפתח את החיסון.

אלף ויותר  04-נוסף לכך, תוצאות המחקרים שקופות וגלויות לציבור. היום יש כבר כ

מתנדבים שהשתתפו בניסויים של שתי החברות. המעקב מקרוב אחר מצבם הבריאותי החל 

רפותם לניסויים והתחסנותם. כך שאחרי חלקם עוקבים כבר תשעה חודשים ואילו עם הצט

 על אחרים עוקבים רק חודשיים. המעקב נמשך גם עכשיו. .

כלומר, הטכנולוגיה נוסתה על בני אדם והיא בטוחה, בטח ובטח יותר מנגיף הקורונה 

 המסוכן.

נו חדש למדי ונבדק על מספר שימוש בטכנולוגית מעטפות שומניות (ליפוזומים) הי  טענה:

 קטן של מתנדבים בריאים במשך זמן מוגבל.

טענה זו אינה סבירה מפני שמעטפות שומניות (ליפוזומים לסוגיהם) נמצאות  הפרכה:

בשימוש נרחב כבר שנים רבות הן בקליניקה והן בקוסמטיקה ובטיחותם נחקרה רבות 

 לאורך השנים.

זיהוי מוטעה של תאי שריר עצמיים על ידי תאים  תגובה אוטואימונית בשל טענה שקרית:

 של מערכת החיסון, בעקבות החיסון.

 יש שתי דרכים להפריך את הטענה חסרת הבסיס המדעי הזו: הפרכה:

תהליך זהה של הדבקה, תרגום והצגת חלבונים נגיפיים מתרחש בכל מחלה נגיפית  .1

עצמו). אילו הטענה ידי נגיף הקורונה -בתאים שונים (כולל כאלה המודבקים על

הייתה מבוססת היינו צופים היום בהתפרצות אדירה של מחלות אוטואימוניות בכל 

, המונה היום COVID-19-האוכלוסייה, וספציפית באוכלוסיית האנשים שחלו ב

 עשרות מיליוני אנשים בעולם.

לאחר הזרקת החיסון תאי השריר ותאי מערכת החיסון (תאים מציגי אנטיגן) באזור  .0

. mRNA-הזרקה לשריר מייצרים את החלבון של הנגיף על פי ההוראות בה

התאים מציגים את החלבון הזה על החלק החיצוני שלהם, ותאי מערכת החיסון 

דוגמים אותו ונעים לבלוטות הלימפה (חלק מרקמות מערכת החיסון). דווקא 

 של התגובה החלק המהותי בבלוטות הלימפה, ולא בסביבות השריר, מופעל

החיסונית. כמות מועטה של תאי השריר, התאים שמציגים על פניהם חלבון נגיפי 

. התהליך המתואר פה מציג חלק mRNAזר, יפגעו במהלך התגובה לחיסון ה 
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מהתגובה החיסונית (החלק הנוסף והקטן יותר מתרחש בשריר עצמו, אך כולל את 

חשים הן בתהליך אותם סוגי התאים). כלל התהליכים נורמליים לחלוטין ומתר

 חיסון והן בכל תהליך דלקתי.

אם כל הרס של תאים בסביבה של תגובה חיסונית היה גורם לתגובה אוטואימונית, אז כל 

זיהום בנגיף או תהליך דלקתי היה גורם להתפתחות מחלה אוטואימונית נגד התאים 

מתאים  המודבקים, מה שלא קורה. להתפתחות של מחלה אוטואימונית דרוש רקע גנטי

ודרושה פעילות ממושכת של מערכת החיסון. דבר שלא מתרחש בחיסון שבו יש ביטוי 

 קצר מועד של חלבון זר על תאי שריר ופעילות חיסונית מוגבלת.

כמו כן, בטיעונים המטעים בפוסט הוזכרה כדוגמה המחלה ניוון שרירים על שם דּוֶשן 

)duchenne muscular dystrophy[! 2ית ולא מחלה אוטואימונית ]). זוהי מחלה גנט

מחלה זו, שאינה   מישהו עם הבנה בסיסית בביולוגיה או היכרות מינימלית עם

אוטואימונית, לא היה מזכיר אותה בפוסט. מפתיע שהיא מופיעה בפוסט של רופאה. באופן 

אירוני מעט, כיום אף ישנם ניסויים המטפלים בילדים חולי דושן ע"י החדרת מולקולת 

RNA לתאי השריר שלהם. ה-RNA  מסייע באופן זמני לשרירי גופם לייצר חלבון תקין

 [.0במקום החלבון הפגום ]

נגד מחלה ויראלית כגון  mRNAהשוואה של חיסון מבוסס  טענה שגויה מיסודה:

COVID-19.לטיפול אימונותרפיה למחלת סרטן , 

י שגרם להם להיות תאי תאים סרטניים הם תאים של הגוף עצמו אשר עברו שינו הפרכה:

סרטן. תאי הסרטן משגשגים דווקא משום שהם מתחמקים ממערכת החיסון, שתפקידה 

להשמיד אותם. טיפולים אימונותרפיים בסרטן מעוררים את מערכת החיסון נגד רכיבים 

עצמיים, ובעיקר נגד הרכיבים העצמיים שמתבטאים ביתר על תאי סרטן. אחת הסכנות 

מתקדם שמקבלים טיפול זה, היא התפתחות של נוגדנים עצמיים עד  אצל חולים עם סרטן

כדי מחלות אוטואימוניות קשות ומסוכנות. כותבת הפוסט החליטה שקבלת החיסון עלולה 

להוביל לאותה הסכנה. לא ברור מאיפה הגיעה ההחלטה המוזרה הזו, כי מדובר במנגנונים 

 [.9,14שונים מאוד ]

מאמץ עילאי לעורר את מערכת החיסון ליצור חיסוניות נגד בטיפולי אימונותרפיה נעשה 

ולמרות זאת, הטיפול לא תמיד מצליח, כי מערכת החיסון שלנו  –חלבונים אנושיים 

מתוכנתת שלא לתקוף את גופנו שלנו. חלק מהטיפולים האימונותרפיים לסרטן מיועדים 

ילים תגובה סוערת, לשבש את מנגנוני הבקרה העצמית של המערכת החיסונית ולכן מפע

דלקת, ולפעמים תגובה אוטואימונית זמנית. החיסון החדש נגד נגיף הקורונה, שמבוסס על 

mRNAמוחלש. הוא גורם לביטוי חלבון נגיפי זר בתאים, -, פועל כמו כל נגיף או חיסון חי

ומעורר את מערכת החיסון לפעול נגד החלבון הזר, לא נגד חלבונים ששייכים לגופנו 

. החיסון אף תוכנן כך שייוצר חלבון נגיפי טהור, שאינו דומה לצורה המתקבלת עם שלנו

היקשרות הנגיף לקולטנים על התאים האנושיים. לכן ההשוואה של הסיכון ליצירת תגובות 

 אוטואימוניות מטיפולים אונקולוגים למתן חיסון מופרכת מן היסוד.
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וכה על ידי מגפה, שגרמה לחיינו לסיכום, כבר כמעט שנה חלפה מאז שהעולם כולו ה

וגובה קורבנות רבים מידי יום. הפיתוח המהיר של חיסון יעיל ובטוח   להשתנות לחלוטין,

, אלא כלי 0419מהווה את תחילת הפתרון. זוהי לא "תרופת פלא" שתחזיר אותנו לשנת 

וד מעט נוסף שיחד עם ריחוק, מסכות ושמירה על ההנחיות יעזור לנו לעבור את זה, עם ע

סבלנות ולחזור לבסוף לשגרה. במתן החיסון, חשוב לפעול על פי הנחיות גופי הבריאות: 

לקדם את החיסון של אוכלוסיות בסיכון גבוה וצוותים רפואיים, בהמשך לחסן גם 

אוכלוסיות שאינן בסיכון, ולהרחיב את החיסון גם לאוכלוסיות שכרגע החיסון לא נבדק 

 בהן.

ם, במהלך ההיסטוריה, האנושות לא הצליחה למגר אף מגיפה לפני המצאת החיסוני

משמעותית. רק בעזרת חיסונים הצליחה האנושות להגיע לחסינות עדר ולמגר מחלות אשר 

בעבר הפילו חללים רבים. בשונה ממה שגורמים מסוימים מנסים להציג, גם את הקורונה 

רק חיסון מסודר ובטוח של לא נצליח למגר בעזרת הדבקות מסכנות חיים אחד את השני. 

מירב האוכלוסייה יבלום את המגפה. לכן, חשוב מאוד להימנע מהפצת מידע כוזב או 

תיאוריות שאינן מבוססות שעלולות לגרום לירידה לא מוצדקת בהיענות לחיסון. החיסונים 

 תלויים, ונמצאו יעילים ובטוחים.-נבדקו באופן מאוד יסודי, על ידי ועדות מומחים בלתי

 נכתב ונערך ע"י צוות מתנדבות ומתנדבי עמותת מדעת.

בין תחומי ההתמחות שלהן ושלהם: רפואה, אימונולוגיה, ביוטכנולוגיה, ביולוגיה תאית 

 ומולקולרית ותהליכי ייצור ובקרה בתעשייה הרפואית.
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( והיעדר הקשר ADEהגברה תלוית נוגדנים )

 לחיסון הקורונה
חיסוני הקורונה יגרמו לקריסת מערכות כללית אחרי חצי שנה, … שמענו ש

 , תגובה שמערבת לכאורה את הנוגדנים שנוצרים בגוף.ADEב עק
 לא נכון! לגמריבקצרה: 

אין שום ראיות לתופעה המדוברת בקרב המחוסנים מאז ראשית הניסויים ואצל 

המחלימים שחלו שוב, ומנגנון הפעולה החיסונית נגד הנגיף לא מוביל לתגובה 

 מהסוג ממנו חוששים.
 –ון לקורונה גורם לתופעה הנקראת ״הגברה תלוית נוגדנים״ (באנגלית לאחרונה נפוצו שמועות שהחיס

Antibody Dependent Enhancement.( 

זהו שקר גמור שמנוגד לנתונים הרבים שיש לנו על בטיחות החיסון. בדומה לכל  –נתחיל דווקא מהסוף 

ים מראים שאין בהפחדה היבט בטיחותי בפיתוח החיסונים, גם נושא זה ממשיך להיבדק עד כה, וכל הנתונ

 זו ממש.

נתחיל בהסבר קצר על פעולת מערכת החיסון, ולמה הסיכוי שתופעה כזו תתרחש מהחיסון לקורונה הוא 

נמוך. תגובות חיסוניות לגורמי מחלה מערבות תאים וחלבונים רבים של מערכת החיסון. בשלב מוקדם 

מחולל המחלה, אלא מדובר בסוג של ״תגובה  של זיהום, תגובות אלו אינן מוכוונות באופן מדויק כלפי

 כללית״. השלב הזה של פעולת מערכת החיסון נקרא חסינות מולדת.

בהמשך מגויסת זרוע נוספת של המערכת החיסונית המכונה חסינות נרכשת. חסינות זו ספציפית לגורם 

חמים בגורם המחלה. המחלה הפולש. תגובות השייכות לחיסוניות הנרכשת הן אלה הכוללות נוגדנים הנל

הנוגדנים נקשרים לגורם המחלה, נניח נגיף, ובכך מסמנים לתאים אחרים של מערכת החיסון כי זהו גורם 

זר. אותם תאים ״בולעים״ את הנגיף המסומן ע"י הנוגדן הקשור, ובכך מסלקים אותו מהגוף (מכאן כינוים 

נגיף למערכת החיסון, ובכך מגבירים ייצור ״תאים בולעניים״). כחלק מפעולתם הם אף מציגים את חלקי ה

של עוד נוגדנים המתאימים לחלקים המוצגים. למעשה, החיסון שאנו מקבלים לנגיף הקורונה מתבסס על 

 .כאן שהסברנו כפי פעולתם של תאים מסוג זה על מנת ליצור את אותה החסינות המבוקשת,

חלק מהנוגדנים המיוצרים בתהליך הינם "נוגדנים מנטרלים": הם מסוגלים למנוע מהנגיף להדביק תאים 

או להיכנס אליהם. למרות שחיסונים רבים פועלים ליצירת נוגדנים מנטרלים, מרבית סוגי הנוגדנים אינם 

הות. מרבית סוגי הנוגדנים אינם מונעים כניסת נגיפים לתאים, ולעיתים כאלו, ולא כל תגובות הנוגדנים ז

הגברת יכולתו של הנגיף להיכנס לתאים, ובכך להחמרת  –נדירות מאוד, נוגדנים גורמים לפעולה ההפוכה 

 ).ADEהמחלה, זאת באמצעות מנגנון הנקרא ״הגברה תלוית נוגדנים״ (

 

 

https://www.midaat.org.il/articles/diseases/covid19/rna_vaccine/
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 ?ADEאז מה זה 

ADE ד. היא מתרחשת כאשר הנוגדנים הנוצרים במהלך התגובה החיסונית מזהים זו תופעה נדירה מאו

ונקשרים לגורם המחלה (לדוגמה נגיף), אך אינם מונעים את התפשטותו. במקום זאת, נוגדנים אלה 

פועלים כ"סוס טרויאני", ומאפשרים לנגיף להיכנס לתאים המאפשרים את התרבותם ובכך להחריף את 

שת תוך שימוש באותו המנגנון שציינו למעלה, בו תאי מערכת החיסון "בולעים" המחלה. תופעה זו מתרח

 החיסון מערכת שתאי בנגיפים להתרחש עשויה זו תופעה גוף זר (נגיף) המסומן בנוגדן שזיהה אותו.

כלומר, תאים שהנגיף יכול לנצל כדי להתרבות בתוכם ולהמשיך  הוירוס. של המטרה תאי הינם עצמם

הייתה חיסון שיוצר נגד קדחת דנגי בשנת  ADE-דוגמא מובהקת ל ו לרקמות אחרות בגוף.הפיץ את עצמל

ילדים מחוסנים מתו לאחר שנתקלו בנגיף דנגי  10ילדים בפיליפינים.  044,444-. החיסון ניתן ל0410

ב בקהילה. חשוב לציין שתופעה זו אינה אופיינית לחיסון דווקא, אלא מתרחשת גם במחלימים שנדבקו שו

 באותו גורם מחלה. ולא ראינו תופעה כזו כלל במחלימים מקורונה.

. דוגמאות נוספות, בשנות השישים היה גם ניסיון לפתח 9מאז, חיסון זה לא שימש לילדים מתחת לגיל 

 כבר ("נגיף הפגים") וגרסה מוקדמת של חיסון נגד חצבת. בשני המקרים, RSV-חיסון מומת כנגד נגיף ה

 הופסקו RSV-, הניסויים לחיסון הADE-ל סיכון שקיים התברר מוקדמיםה הפיתוח בשלבי

וכיום מדובר על מנגנון אחר לפיתוח החסינות,  שונה חצבת נגד החיסון והחיסון מעולם לא הופץ, מייד

אשר נגרם כאשר כמות רבה של נגיפים נקשרת לנוגדנים.  ADEישנו סוג אחר של  .ADE-שאינו גורם ל

 היגרם משקע דלקתי של נגיפים ונוגדנים הגורם ליצירת דלקת חריפה.במקרה זה, עלול ל

 

 מה לגבי החיסונים נגד נגיף הקורונה?

 צמוד ומעקב במחלה, נדבקים מיליון 122-ל ומעל בעולם מתחסנים מליוני עשרות לאחר להיום, נכון

-ל גורמים נההקורו חיסוני או הקורונה שמחלת לכך ראיות כל אין העולמיים, הבריאות גופי של

ADE. 

היות ותאי המטרה של נגיף הקורונה הם בעיקר תאי מערכת הנשימה (אם כי כבר מצטברות ראיות 

לפגיעה ברקמות נוספות בגוף, כגון האשכים), וכן העובדה כי אותם תאים "בולעניים" אשר מופעלים על 

משני  ADE-בהם, החשש ל ידי מערכת החיסון הורסים את הנגיפים לאחר הבליעה והנגיפים לא מתרבים

הסוגים אינו קיים. גם בנוגע לוריאנטים החדשים לנגיף, אין חשש שיתרחש משהו שונה מההדבקה מהנגיף 

המקורי, מאחר שהחיסון יוצר מגוון רחב מאוד של נוגדנים מנטרלים, שנקשרים לנגיף ביעילות גבוהה 

 ויפעילו את אותם המנגנונים של מערכת החיסון.

 

 בנוגע לרקע המחקרי:נרחיב מעט 

, בשל מספר מחקרים ADE-עשוי לגרום ל COVID-19-בשלבים מוקדמים של המחקר, היו חששות ש

, בעוד שלושה מחקרים בבעלי ADE-סותרים על בעלי חיים. שני מחקרים בבעלי חיים הראו פוטנציאל ל
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 תלוי ADE חותמהתפת החשש במהרה הבינו כי .ADEקליניים לא הראו -חיים במהלך ניסויים פרה

הם חיסונים המכילים נגיפים  ADEגבוה לגרימת  תיאורטי חיסונים עם סיכון שנבדק. החיסון בסוג

מומתים, זאת בין השאר בשל העובדה שישנם הרבה יותר חלבונים של הנגיף אליהם מערכת החיסון 

 mRNAמבוססי נחשפת בחיסון מומת מאשר רק חלבון הספייק המעורב בהדבקה, כפי שקיים בחיסונים 

שני המחקרים בבעלי חיים שהראו  מודרנה אותם אנו מקבלים בישראל).(כמו החיסונים של פייזר ו

מעבר לכך, מחקר שנערך לאחרונה בבעלי חיים על  !mRNA-מבוססי שאינם חיסונים בדקו פוטנציאל

 צגת הנגיף כולו.יעילים, למרות ה חיסון המכיל נגיף קורונה מומת הדגים ייצור של נוגדנים מנטרלים

סיבה נוספת להבדל בין סוגי החיסונים נובע מכך שחיסונים מומתים נוטים לדחוף את מערכת החיסון 

לכיוון הפעלת תהליכים נגד הנגיף המסתמכים בעיקר על מנגנוני נטרול, ופחות על השמדת הנגיפים לאחר 

ערכת החיסון לכיוון המעודד מכוונים את מ mRNAבליעתם. לעומת זאת, בניסויים נמצא כי חיסוני 

בזכות כך  הנבלעים. הנגיפים את ובמהירות ביעילות להשמיד מאקרופג׳ים (סוג של תאים בולעניים)

אין ביכולתם של הנגיפים לשרוד בתוך המאקרופאג׳, או ליצור משקעים יחד עם הנוגדנים הנקשרים 

 נמנעים. ADE-ה סוגי שני אליהם. בכך,

קליניים. זו הסיבה שהניסויים המקדימים -ת השלבים בניסויים הקליניים והקדםאנו רואים שוב את חשיבו

הם כה קריטיים בניסויים קליניים, מאחר ועלינו לבדוק מספיק  IIIושלב  IIבבעלי חיים, וניסויי שלב 

אנשים כדי להבטיח שתופעות מסוג זה לא יתרחשו. בכל הניסויים של החיסונים שקיבלו אישור לשימוש 

. אם היו ראיות כאלו, החיסונים האלה מעולם לא היו מצליחים לעבור את ADE-לא היו עדויות ל חירום

כי יש לעקוב אחרי התופעה,  FDA-שלבי הניסוי ולא היו מאושרים להפצה. כאשר נכתב במסמכי ה

ולא  –המטרה הייתה להמשיך במעקב על מנת לשלול מעבר לכל ספק כי קיים סיכון כזה, ולו תיאורטי 

 עקב כך שהייתה איזו ראיה לכך שזה אכן המצב.

בכל הניסויים הקליניים של שתי החברות, פייזר ומודרנה, לא נמצאה תופעה כזו, גם בשלב האחרון שכלל 

אלף איש. יתרה מכך, אין ראיות לתופעה זו במקרה של החיסונים החדשים לקורונה; יעילות שני  02-כ

ר הקטן של מחוסנים שחלו למרות החיסון, כמעט שלא היו , ובקרב המספ94%החיסונים היתה מעל 

מקרים של מחלה חמורה, בעוד שבקבוצת הביקורת היו כמה מקרים של מחלה חמורה. כך שלמעשה, לפי 

 תוצאות המחקרים אין כל עדות לכך שהחיסון מוביל למחלה חמורה.

 שים?בעקבות חיסוני הקורונה החד ADEלסיכום, האם קיים חשש סביר לתופעת 

, אל דאגה: זוהי תופעה ADEבהחלט לא. גם אם זו הפעם הראשונה שאתם שומעים על התופעה המפחידה 

מוכרת למפתחי החיסונים ולארגוני הבריאות העולמיים אשר עוקבים אחרי נתונים העלולים להצביע על 

 יסוניםהח ולא הקורונה, מחלת לא קיומה, וההתייחסות אליה נעשתה לכל אורך תהליך הפיתוח.

למעשה, אנשים שחלו בקורונה  .ADE-ל עדות כל הראו הבריאות, ארגוני ידי על שאושרו לקורונה

, וכמוהם גם מחלימים שחוסנו לאחר מחלתם. ADE-לא הראו סימנים ל –ונחשפו אליה פעם נוספת 

משיכים למרות שאנו כבר יודעים לא מעט על בטיחות החיסונים של פייזר ומודרנה, ארגוני הבריאות מ

 לעקוב באופן צמוד אחרי כלל האנשים שמתחסנים בכל יום כדי להמשיך ולשלול את היתכנות התופעה.
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Open Letter from Jewish medical doctors in the UK re 

Pfizer-BioNTech mRNA Covid vaccine 

30th December 2020 

We, Jewish medical doctors working in the UK, feel obliged to address some of the 

rumours surrounding the Pfizer-BioNTech Covid (Coronavirus) mRNA vaccine 

circulating in the Jewish community. We do this as a public service in an attempt to 

prevent illness, and potentially to save lives. We are very excited at the 

announcement of the MHRA’s approval of the Oxford-AstraZeneca vaccine today, 

however the information in this open letter specifically relates to the Pfizer-

BioNTech mRNA vaccine and to people aged 16 years old and above. 

Does the Pfizer Covid vaccine cause infertility? 

A rumour that the vaccine causes infertility is particularly prevalent in Jewish circles. 

There is absolutely no evidence behind this rumour. 

mRNA vaccines cannot alter your DNA. They simply act as messengers teaching your 

body how to create antibodies in case you encounter the infection at a later date. 

There is no logical reason to assume that the mRNA vaccine would affect fertility. 

Are there any known long-term adverse effects of the Pfizer Covid vaccine? 

There are no long-term data as yet about the vaccine. But, due to the immediate 

virus risk, the necessity for a vaccine outweighs any very small possible future risk. 

Does the Pfizer Covid vaccine contain pork or anything that isn’t kosher? 

No.  

Who shouldn’t get the Pfizer vaccine? 

Any person with a history of immediate-onset anaphylaxis to any of the ingredients 

of the vaccine should not receive the Pfizer vaccine. This means a severe allergic 

reaction that leads to difficulty breathing, wheezing, clamminess, and swelling 

immediately after exposure to the trigger. People who have experienced anaphylaxis 

previously are likely to carry an Epipen (adrenaline pen) with them. These people are 

likely to be able to receive the Oxford-AstraZeneca vaccine because it is more similar 

to other vaccines currently in use against other viruses. 

Anyone who is severely unwell with a fever, or who has Covid-19, should not have 

the vaccine whilst they are unwell. However once they have recovered, they can be 

given the vaccine. 

Reactions to food or medicines, such as developing a rash, feeling sick or other minor 

reactions do not preclude people from having the Pfizer vaccine. 
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According to the vaccine manufacturers, having a mild fever or upper airway 

infection, such as a cold, is not a reason to delay being vaccinated, however those 

who feel that they have a fever should abide by government regulations and stay at 

home. 

As of today (30.12.2020), and in line with the USA, the updated recommendations in 

the UK are that those currently pregnant, those intending to become pregnant, and 

those currently breastfeeding may now have the Pfizer vaccine following discussion 

with a healthcare professional about the benefits and risks of having the vaccine. 

Do my medical conditions mean I shouldn’t receive the vaccine? 

There are very few medical reasons not to be vaccinated. Everyone who is invited to 

receive a Covid-19 vaccine is screened by a healthcare professional prior to receiving 

the vaccine. If the healthcare professional decides that the risks outweigh the 

benefits for that individual, they will not be offered that vaccine. 

What known side effects are there? 

The side effects are similar to any other vaccine. 

Very common: Pain at injection site, tiredness, headache, muscle pain, chills, joint 

pain, fever. These symptoms are essentially the body generating an immune 

response to an infection without the infection being present, preparing the body to 

be ready if it encounters the infection. Paracetamol can be taken to treat these 

symptoms. 

Common (up to 1 in 10 people): Injection site swelling, redness at injection site, 

nausea 

Uncommon (up to 1 in 100 people): enlarged lymph nodes, feeling unwell. 

Benefits vs risks 

Taking all of the above into account, we urge people to weigh up the benefits of 

having the vaccine against the risks.  

● When taking the entire population into account, for every 100 people who 

get Covid-19, at least one person will die. 

 

● For every 100 people admitted to ICU with Covid-19, around 35 will die. 

 

● In those aged 80 and older, for every 20 people who get Covid-19, one 

person will die. 

 

● If admitted to ICU/ITU in those aged 80 and older, at least 6 out of every 10 

people will die. 

https://www.imperial.ac.uk/news/207273/covid-19-deaths-infection-fatality-ratio-about/
https://www.imperial.ac.uk/news/207273/covid-19-deaths-infection-fatality-ratio-about/
https://www.icnarc.org/Our-Audit/Audits/Cmp/Reports
https://www.imperial.ac.uk/news/207273/covid-19-deaths-infection-fatality-ratio-about/
https://www.imperial.ac.uk/news/207273/covid-19-deaths-infection-fatality-ratio-about/
https://www.icnarc.org/Our-Audit/Audits/Cmp/Reports
https://www.icnarc.org/Our-Audit/Audits/Cmp/Reports
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A significant proportion of Covid-19 infections are being acquired by people 

admitted to hospital for other reasons e.g. heart attacks, cancer surgery or other 

infections so even those taking appropriate precautions are potentially at risk. 

Whilst death is the worst possible outcome from the infection, many people will 

require admission to hospital, potentially admission to an Intensive Care Unit, and 

could experience debilitating symptoms for a long period after discharge. 

Many younger, healthy individuals who contract Covid-19 are left with longstanding 

problems including fatigue, poor exercise tolerance, and shortness of breath, known 

as ‘long Covid’. 

Whilst the vaccine does not guarantee protection from the infection, 94-95 out of 

every 100 people will be protected from the infection. 

I am seeing so much contrasting information. Who should I believe? 

We live in a time where misinformation is increasingly common. Rumours spread 

quickly, and social media has played a significant contribution in this. 

We urge people to stop spreading rumours and instead, consult those working in 

healthcare with an ability to appraise scientific evidence. All signatories to this article 

are happy to be contacted by anyone with any concerns. 

We believe the widespread uptake of the vaccine will prevent illness and lead to 

lives being saved by protecting people from catching Covid-19, by reducing the 

burden of ‘long Covid’ in younger patients, and by preventing hospitals becoming 

overburdened. 

All information is true at the time of publication and specific personal questions 

should be discussed with your own doctor. 

 

Signed by over 80 doctors 

 

Live list of signatories available here 

 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/13Eq0Ffc0vxtefJsnXGgwcSgTQoGk6SxlJYhJfNsbims/edit
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Vaccinate, so that you can be fruitful and multiply 

For those who are eligible, the COVID-19 vaccine should be simply one 

more aspect of the prenatal care that includes special vitamins and avoiding 

cigarettes and alcohol 

The Pfizer and Moderna vaccines are the fastest and safest vaccines 
in the history of vaccinology created without cutting corners and 
approved by the FDA. Why, then, are so many people afraid of getting 
vaccinated? Why are women of child-bearing age afraid that the 
vaccine that will protect them from a potentially miserable, if not 
deadly virus, will destroy their fertility? 

Many vaccine-refusers have expressed hesitancy in light of the speed 
with which these were created. However, a combination of factors 
contributed to this unprecedented achievement, including several 
layers of reviews by panels of distinguished scientists independent of 
government and industry. Yet the new face of COVID-19 vaccine 
refusal is that of a young woman, aged 18-34, afraid that the vaccine 
causes infertility.  

The concern started on social media and went viral, gripping all 
segments of society. But are these fears legitimate? Here is what we 
know about the COVID-19 vaccines and infertility. 

In contrast to vaccines that use a weakened or inactivated virus to 
trigger an immune response, the Pfizer and Moderna COVID-19 
vaccines use mRNA, which instructs our cells to produce the spike 
protein that lies on the surface of the coronavirus. Once the cells 
produce the protein, they destroy the mRNA. The cell displays the 
spike protein on its surface. Our immune systems, which recognize 
that the spike protein does not belong there, begin to create 
antibodies to fight the spike protein — and also protect our body 
from future infection, by recognizing that same spike in the 
coronavirus itself. Note that the mRNA does not enter the nucleus of 
the cell (which is where our DNA is found) or interact with our DNA 
in any way. 

 

 

The Effect of COVID-19 Vaccine on Fertility and Pregnancy 

Although neither Pfizer nor Moderna enrolled pregnant women in 
their phase III trials and there is currently insufficient data for 
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pregnant women, scientists anticipate that the safety and efficacy of 
the vaccine in pregnant women will be comparable to those who are 
not pregnant — based on the way that this type of vaccine works. 
Because these vaccines do not use a live virus, experts believe that 
they are unlikely to cause infertility or congenital anomalies. 

Indeed, during phase III trials, 23 of the women enrolled in the study 
became pregnant after joining the study. To date, not one had 
adverse effects (one woman in the control group, who did not receive 
the vaccine and also did not have COVID-19, suffered a spontaneous 
pregnancy loss). Of course, a pregnant woman should always consult 
with her own physician before proceeding to get vaccinated.  

Claims that the vaccine might cause female sterility arose due to a 
slight similarity between the spike protein, used to fight COVID-19, 
and syncytin-1, a protein that promotes placental development — as 
if the immune system that fights the spike protein would misidentify 
the placental development protein. Thankfully, the worry turns out to 
be misplaced, as the similarity between the two proteins is too minor 
for the immune system to confuse them. Thus, the immune system 
that has been trained, as it were, to attack the spike protein is not at 
risk of attacking the placenta, and the vaccine would not jeopardize a 
woman’s ability to carry a pregnancy to term. 

Support for this conclusion is in the numbers of pregnant COVID-19 
patients themselves. Between January 22, 2020 and January 11, 
2021, the CDC has reported a total of 55,154 pregnant women with 
COVID-19 at some point in their pregnancies. If the placenta were in 
danger from antibodies that attack the spike protein, then the women 
who had COVID-19 while pregnant, and therefore had those same 
antibodies while pregnant, would have seen an increase in placental 
issues as a result of those attacks. But that did not happen; the 
scientists have seen no such effect. To the contrary: it is COVID-19 
itself and its onslaught on the body that has resulted in pregnancy 
complications, including pre-term deliveries — as well as the deaths 
of 66 of the women. 

At this time, trials testing the vaccines in pregnant women are being 
designed. In the meantime, Moderna has released data from 
Developmental and Reproductive Toxicity (DART) studies in rats that 
show no adverse effects of the vaccine when it was administered 
prior to mating or during gestation. Pfizer has not yet announced 
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comparable data, but has preliminarily confirmed that it has found no 
major safety issues. 

The Effect of COVID-19 on Pregnancy 

Pregnant women have been advised to take great caution to avoid 
COVID-19 exposure. Especially because both COVID-19 and 
pregnancy (particularly in the third trimester) put pressure on the 
lungs, the combination can be dangerous. Bodily changes during 
pregnancy decrease lung capacity, and any viral infection that affects 
the lungs can make it extremely difficult for a pregnant woman to 
breathe. Pregnant women with COVID-19 symptoms have a higher 
risk of severe illness, admission to the ICU, cardiopulmonary support, 
and even death, as compared to non-pregnant symptomatic women. 
For this reason, the CDC lists pregnancy among the high-risk criteria 
for COVID-19. The American College of Obstetrics and Gynecology as 
well as the Society for Maternal-Fetal Medicine therefore 
recommend that “the vaccine not be withheld from pregnant women 
who meet the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) 
requirement for vaccination among their priority group.” ACOG 
strongly recommends vaccination for women contemplating 
pregnancy, as a benefit that will increase the likelihood of a healthy 
pregnancy. That is, the risks of COVID-19 on pregnancy outweigh any 
concerns regarding vaccine safety. Moreover, one need not delay 
pregnancy after vaccination, or interrupt fertility treatment to be 
able to be vaccinated. 

Moreover, ACOG also recommends offering the vaccine to nursing 
women — and women do not need to stop breastfeeding if they want 
to get a vaccine. The protection the vaccine offers against the 
potentially dangerous virus far outweighs the theoretical risks of the 
vaccine. 

A healthy pregnancy is one of the most important steps a woman can 
take to insure a healthy baby. Over 800 years ago, Maimonides wrote, 
“It is a positive mitzvah to remove any obstacle that could pose a 
danger to life, and to be very careful regarding these matters, 
as Deuteronomy 4:9 states: “Beware for yourself; and guard your 
soul.” If a person leaves a dangerous obstacle and does not remove it, 
he negates the observance of a positive commandment, and violates 
the negative commandment: “Do not cause blood to be spilled” 
(Hilchot Rotzeach U’shmirat Haguf 11:4). COVID-19 is certainly a 
dangerous obstacle for pregnancy, increasing the risk of an adverse 

https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2020/12/vaccinating-pregnant-and-lactating-patients-against-covid-19
https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2020/12/vaccinating-pregnant-and-lactating-patients-against-covid-19
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outcome. Removing that obstacle through vaccination prior to 
pregnancy would appear to fulfill two positive commandments, and 
failure to do so appears to violate one negative commandment. 

Those who have concerns regarding the safety of the COVID-19 
vaccine should speak to their physicians. But based on all the data, 
the risk of COVID-19 and its potentially devastating effects on 
maternal health during pregnancy, potential for preterm birth far 
outweigh any theoretical, unfounded concerns regarding the vaccine. 
For those contemplating pregnancy, there is no reason to delay 
vaccination. Women who are trying to get pregnant take many steps 
to promote the health of their future children. Vaccinating against 
COVID-19 simply joins the list that includes taking prenatal vitamins 
and avoiding cigarettes and alcohol. And for those who have been 
offered the COVID-19 vaccine, our advice is to add it to the list of 
precautions and preventions that pertain to all eligible women who 
are currently pregnant or might be so in the future. 

— 

The above was co-authored by Dr. Amy Kesselman, who is a 

gynecologist with over 20 years of experience in women’s health. She 

is a graduate of Columbia College and Albert Einstein Medical 

School, and is in private practice in Israel. 
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oncologist with a Masters in Public Health. She is a graduate of the 

Morot L’Halakha program for women’s advanced halakha learning at 

Matan Hasharon and teaches for Matan, Machon Puah and the Eden 

Center. 
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ישיבה  מרן הראש ,"אר התורה רבי חיים קנייבסקי שליטמרן שדעתם של הגדולים2 
  ט"אם הכהן שלימרן ראש הישיבה חכם שלוו ,יט"אגרשון אדלשטיין של רבי

 

 ,לרבים השואלים
לאחר שבאחרונה נתבקשתי על ידי גדולי ומאורי הדור שליט״א לדרוש ולחקור 
אודות החיסון המוצע נגד נגיף הקורונה, ולאחר שחקרתי ובדקתי היטב באחריות 

יט״א, מרן שר התורה רבי חיים הנדרשת ופרסתי מסקנותי בפני מרנן ורבנן של
קנייבסקי שליט״א,מרן הראש ישיבה רבי גרשון אדלשטיין שליט״א, מרן ראש 

 :הישיבה חכם שלום הכהן שליט״א, הנני להודיע על דעתם ובשמם

מהניסוי שבוצע כראוי ועל פי כל )נכון לעשות כן.  -כל מי שבאפשרותו להתחסן   .1
הוכח כי אין סיכון בקבלת  הרפואה הפרמטרים המקובלים ונהוגים בעולם

 .ן(החיסו

הסובלים מאלרגיות על כל סוגיהן, יתייעצו עם הרופא המשפחתי על האופן   .2
 .לקבל את החיסון תחת פיקוח רפואי

ומעלה, צעירים עד לגיל הנ״ל  61-בהיות והניסוי נערך בקרב גילאים מ  .3
 .על מה לסמוךיש להם  -המבקשים להמתין לניסוי של צעירים בגילם 

 
 'הרב אברהם אלימלך פירר הוא יו״ר ארגון 'עזרה למרפא

  



 מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות" –ספר "ורפא ירפא  בס"ד

 
   סב 

 

 ג ר' חיים קניבסקי שליט"א"בירור דעת מרן שר התורה הרה

 הגר"ח מורה בבירור: 'בוודאי נכון לקבל את החיסון'

 

 

 ה' בשבט תשפ"א

במכתב מיוחד המתפרסם כעת לראשונה, יוצא מרן שר התורה הגר"ח 

ברורה לאור כניסת מבצע החיסונים לקורונה לשלב קנייבסקי בהוראה 

 מתקדם, ופוסק: "בוודאי שנכון לקבל את החיסון, כדברי הרופאים".

דעת תורתו של הגר"ח הובאה במכתב מיוחד מבנו, הרב יצחק שאול, 

שכותב בין היתר כך: "במענה לשאלת רבים על המוטל עלינו לעשות 

 תשובה, תפילה וצדקה". -קר בזמן הזה, אמר אאמו"ר מרן שליט"א: העי

"ובוודאי שנכון לקבל החיסון כדברי הרופאים", מבהיר כאמור הבן, 

התורה  ומסיים: "ועל זה באתי על החתום, משמיה דאאמו"ר מרן שר

 רשכבה"ג שליט"א".

בא בעקבות סרטון ערוך שהופץ לאחרונה ברשתות  הצורך במכתב זה

ורה, כביכול הוא מתנגד החברתיות, המנסה לעוות את דעתו של שר הת

 לחיסון.

כפי שניתן לראות, במכתב מבנו של הגר"ח, בשמו, נכתב עוד כי "כבר 

שעל ידי  שהתורם לקרן 'והסירותי מחלה' אמר אאמו"ר מרן שליט"א,

 'קופת העיר', יזכה במידה כנגד מידה שלא ינזק ממחלת הקורונה".

 

 

 



 מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות" –ספר "ורפא ירפא  בס"ד

 
   סג 

 

הגר"ח קנייבסקי: "גם אם הבעל מתנגד, לאשה 

 להתחסן" מותר

לאשה מותר להתחסן למרות שהבעל • נשים בהיריון צריכות להתחסן 

פסקי ההלכה של מרן • מי שלא מתחסן מסכן חיים של אחרים • מתנגד 

 •שר התורה רבי חיים קנייבסקי 

 י"ב בשבט תשפ"א

לאור ריבוי מקרי התחלואה בקרב נשים צעירות בהריון, מרן שר התורה, הגאון רבי חיים 

 י, ענה לשאלות שעלו בנושא החיסונים לנשים בהיריון.קנייבסק

) עלו למעונו של הגר"ח, מנכ"ל "בוני עולם" הרב פרשת בשלח תשפ"א שנייום היום (

אליקים לבנון ופרופ' אדריאן שולמן יו"ר איל"ה (האגודה הישראלית לחקר הפוריות) 

הרופאים ולשאול את ומהמומחים הגדולים בישראל לתחום הפוריות בכדי להציג את עמדת 

 דעת הרב כיצד לנהוג בשורה של מקרים הנוגעים לנשים.

 שו"ת הקורונה

 האם לקחת את החיסון בזמן הנקה?

 "כן".

 מה דין אשה בהריון שהחלימה לפני יותר מחצי שנה האם תיקח את החיסון?

 "כן".

 מי שלא לקח את החיסון אפשר להגיד עליו שהוא מסכן חיים של אחרים?

 "נכון".

מה דינו של מי שלא מתחסן? אם הבעל מתנגד שהאישה תתחסן, האם מותר לאשה 

 להתחסן בלי שיידע?

 "כן".

פרופסור שולמן סיפר לשר התורה שלאחרונה הרבה נשים צעירות חלו בקורונה ומצבם קשה, 

בעיקר בשליש האחרון של ההריון וזה סכנה גם לאמא וגם לעובר. על כך אמר הגר"ח: 

 יזיק"."תתפללו שלא 

 נשים שלא רוצות להתחסן עושות נזק לעצמן?

 ."זה פיקוח נפש, חייבות לקחת את החיסון"

  



 מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות" –ספר "ורפא ירפא  בס"ד

 
   סד 

 

מועצת גדולי התורה: "להזדרז וליטול את החיסון 
 ללא כל חשש"

ב"קול קורא" שפרסמו חברי מועצת גדולי התורה של דגל התורה, 

לא קראו הרבנים לציבור להזדרז ולהתחסן: "ובזה מקיים ההשתדלות ש

 יחלה חלילה כאשר נצטווינו 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'"

מועצת גדולי התורה של דגל התורה פנתה הבוקר )שלישי( בקריאה 

לציבור להתחסן נגד נגיף הקורונה. ב"קול קורא אל אחינו כל בית ישראל 

די בכל אתר ואתר", שפורסם בעיתון "יתד נאמן", כתבו גדולי ישראל: 

ין סיכון כלל בקבלת החיסון. אין זו רק רשות לאדם "הוכח בבירור כי א

 להתרפאות, יש חיוב לכל חד כלפי חבריה שלא להזיקו חלילה".

בפתח הקול הקורא כותבים חברי המועצת: "לדאבון ליבנו זה כבר כמעט 

שנה תמימה אשר לא פסק המשחית מהכות בנו, ובמקומותינו פרץ 



 מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות" –ספר "ורפא ירפא  בס"ד

 
   סה 

 

וי חולים ונפטרים השם וצווחה בעת התפשטות המגיפה הנוראה וריב

ירחם, ופשוט שעל כל אחד ואחד להתחזק ביתר שאת וביתר עוז, לשוב 

אל אבינו שבשמים בתשובה שלימה לפניו, ולב יודע מרת נפשו באשר 

 הוא שם".

"ועתה ברחמיו המרובים ובחסדו כי גבר עלינו, כיוון שנתן הבורא רשות 

נגד נגיף הקורונה, אשר  לרופא לרפאות )ברכות ס.(, הצליחו לייצר חיסון

לדעת כל המומחים ולאחר שנעשו בדיקות וניסויים רבים, הוכח שיש על 

ידו התועלת למנוע את החולי הקשה שע"י הנגיף, והוכח בבירור כי אין 

 סיכון כלל בקבלת החיסון הנ"ל".

גדולי ישראל מוסיפים ומבהירים: "והנה מבואר בשו"ע יו"ד סי' של"ו 

רשות לרופא לרפאות, אך אין זו רק רשות לאדם  שאמנם נתנה התורה

להתרפאות אלא 'מצוה היא ובכלל פיקוח נפש הוא, ואם מונע עצמו הרי 

זה שופך דמים'. ומכל שכן כאשר במגיפה נוראה עסקינן, ומלבד החיוב 

דאית לכל חד וחד כלפי גופיה, יש חיוב לכל חד כלפי חבריה שלא 

כ"ג( 'דיותר יש לו לאדם להיזהר  להזיקו חלילה, וכדברי התוס' )ב"ק

 שלא יזיק מאשר שלא יוזק'".

"ואשר על כן, קוראים אנו בזה לכל אשר יראת ה' בלבבו, להזדרז 

כעצת הרופאים ללא כל חשש, בכל  הקורונה נגיףוליטול את החיסון נגד 

גיל ששייך לקבל החיסון הנ"ל, ובזה מקיים ההשתדלות שלא יחלה 

 ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'".חלילה כאשר נצטווינו '

בסיום הקול הקורא מתפללים חברי מועצת גדולי התורה: "ובזכות 

זריזותנו בקיום מצוות 'ונשמרתם' נזכה שרופא כל בשר יסיר מעמנו כל 

נגע ומחלה במהרה ויאמר למשחית הרף ולצרתנו די, ולשוב לעסוק 

במהרה בתורה הקדושה כבראשונה בלא מפריעים כלל, עדי ביאת ינון 

 בימינו אמן".

  



 מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות" –ספר "ורפא ירפא  בס"ד

 
   סו 

 

 המועצת: "מצווה גדולה להתחסן כנגד הנגיף"
חברי מועצת חכמי התורה פרסמו קריאה קדושה לציבור ללכת ולהתחסן 

נגד נגיף הקורונה: "והיא בגדר חובת השמירה של 'ונשמרתם מאוד 

 לנפשותיכם', והשומע לנו ישכון בטח"

  
 

 ח' שבט התשפ"א

 ראש הישיבה מרן חכם שלום כהן בנשיאותמועצת חכמי התורה, 

( בקריאת קודש פרשת בא תשפ"א חמישייום , פנתה הבוקר )שליט"א

לציבור להתחסן נגד נגיף הקורונה. בהודעה, שפורסמה בשער העיתון 

"הדרך", כתבו גדולי ישראל: "הננו לגלות דעתנו דעת תורה, כי מצווה 

 גדולה להתחסן כנגד הנגיף".

תבים חברי המועצת: "עת צרה היא ליעקב, בפתח הקריאה הקדושה כו

כאשר בעוונותינו הרבים נתקיים בנו הכתוב 'לך עמי בוא בחדריך', 



 מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות" –ספר "ורפא ירפא  בס"ד

 
   סז 

 

כשמחוץ שיכלה חרב הנגיף הנורא השם ירחם ורבים חללים הפילה אף 

בין ציבור היראים לדבר ה'. וכן רבים שנחלו ונדבקו והגיעו לכדי סכנות 

 .נפשות, האלוקים יחיש רפואה למכאובם"

"ולעת כזאת, חובה על כל אחד ואחד להתחזק ולהתחנן לפני הקב"ה 

להסיר חרון אף בתפילה ובתשובה, ואין מי שיכול לפטור עצמו 

 מהתשובה, ו'לב יודע מרת נפשו'".

ל ניתנה רשות לרופא לרפאות, ובחסדי -מרנן ורבנן מוסיפים: "תהילות לק

יג, ב( 'אמר ריש  שמים הוקדמה רפואה למכה, כמו שדרשו חז"ל )מגילה

לקיש: אין הקב"ה מכה את ישראל אלא אם כן בורא להם רפואה תחלה, 

 שנאמר: כרפאי לישראל ונגלה עוון אפרים'".

"לאחר בירור ושמיעת המומחים העוסקים ברפואה, אשר אין חשש בקבלת 

חיסון זה, הננו לגלות דעתנו דעת תורה, כי מצווה גדולה להתחסן כנגד 

וזמן ששייך להתחסן, והיא בגדר חובת השמירה של  הנגיף, בכל גיל

 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם', והשומע לנו ישכון בטח".

בסיום דבריהם מתפללים חברי מועצת חכמי התורה: "וזכות השמירה 

והזהירות, יהי ה' אלוקינו עמנו להסיר מאיתנו כל נגע ומחלה, 

אמר לצרותינו די, איתנה ומהירה לכל חולי עמך ישראל וי בריאות ויחיש

 במהרה בימינו אמן." בית המקדש ונזכה לחדש ימינו כקדם, ולבניין

 

  



 מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות" –ספר "ורפא ירפא  בס"ד

 
   סח 

 

 נשיא המועצת2 חובה על נשים בהיריון להתחסן

נשיא מועצת חכמי התורה, מרן חכם שלום כהן שליט"א, פסק 
בנחרצות כי חובה על נשים בהיריון לקבל את החיסון נגד קורונה, 

 לשאול הרבה שאלות"וכך גם כל בני הבית2 "לא 

 כ"ח שבט התשפ"א

קריאתו  נשיא מועצת חכמי התורה, מרן הגאון חכם שלום כהן, חזר על

ללכת ולהתחסן, תוך הבהרה כי יש לעשות זאת ללא העלאת  לציבור
חובה המוטלת ספקות ושאלות. הוא הדגיש במיוחד את ה

 בהיריון לקבל את החיסון יחד עם בני ביתן. נשים על

מרן ראש הישיבה פסק את דבריו הנחרצים במהלך ביקור שערכו במעונו 
איל"ה נציגי ארגון "בוני עולם" יחד עם פרופ' אדריאן שולמן, נשיא 

)האגודה הישראלית לחקר הפוריות(, וזאת לאחר שהוצגו בפניו נתונים 
המעידים על כך שנשים בהיריון נמצאות בקבוצת סיכון לתחלואת 

 קורונה.

"הנני בזה בא בדברים לכל אחינו בית ישראל בנוגע שהקב"ה הבטיח לנו 
כל המחלה אשר שמתי לא אשים עליך, לאחר ששמעתי את דבריו של 

שולמן ואת יועצי הארגון 'בוני עולם' אודות מצב הנשים בהיריון  פרופ'
 שנדבקו בנגיף הקורונה".

הגר"ש הוסיף ואמר2 "כתוב 'חכמת נשים בנתה ביתה ואיוולת תהרסנה'. 
היות ודיברנו שכל הנשים, אפילו בהיריון, שחייבות ללכת ולחסן את 

ת ולהתחסן ולא עצמן, אז גם בני הבית, גם הבעל, גם כולם, צריכים ללכ
לשאול הרבה שאלות. לא להיכנס לספק שאדם עלול ללכת מהעולם 

תוך שבוע הלכו מעולמם, ולמה זה?  –הזה. הרבה כאלה שלא התחסנו 
 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'".

בסיום דבריו הוסיף מרן ראש הישיבה2 "גם הגברים כולם צריכים 
יאים ושלמים להתחסן כמה שאפשר יותר מהר. אמן וכולם יהיו בר

 לעבודתו יתברך, אמן כן יהי רצון".

  

https://www.hidabroot.org/article/1148756
https://www.hidabroot.org/article/1148756
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   סט 

 

 הגאון רבי גרשון אדלשטיין: "אין שום חשש להתחסן"

תשובות שכתב ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין בעניין החיסונים: הבטחה לאשה בהריון 

 שיהיה בהצלחה, המלצה ליטול את המנה השניה לקשיש, ולאברך צעיר "אין שום חשש להתחסן"

נוכח הסגר ומצב התחלואה, ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין מקבל את השאלות 

 המופנות אליו בכתב ומשיב עליהן בכתב ידו.

שלוש שאלות שהגיעו היום (שלישי) לגבי חיסוני הקורונה נענו על ידו. הדברים קצרים אך 

 ברורים כדרכו של ראש הישיבה.

בתחילת חודש רביעי שקיבלה את המלצת הרב פירר השאלה הראשונה, לגבי אשה בהריון 

 להתחסן. ראש הישיבה השיב בכתב ידו: "בעזרת השם יהיה בהצלחה".

שעבר חיסון ראשון אבל חושש לעבור חיסון שני עקב  04השאלה השנייה, לגבי אדם בגיל 

ין הדיבורים בתקשורת על תופעות לוואי, ראש הישיבה ענה כי "כדאי להתחסן חיסון שני וא

 מה לחשוש".
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   ע 

 

השאלה השלישית, על אדם בן תשעים שקצת חושש מהחיסון, ואברך צעיר בגיל הפוריות 

ששואל את דעתו, וראש הישיבה עונה לו במילים ספורות על שתי השאלות: "אין שום חשש 

 להתחסן לכל הנ"ל".
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 :הלכה בן  בפסקשליט"א  זילברשטייןהגר"י 
 לקבל את החיסון עמודים קובע2 יש

 :הגאון רבי יצחק זילברשטיין, חבר מועצת גדולי התורה, פרסם פסק הלכה בן 
 .עמודים, ובו הוא קובע כי יש לקבל את החיסון. קראו את הדברים במלואם

 ט' טבת התשפ"א

הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת רמת אלחנן בבני ברק וחבר 
)רביעי( פסק הלכה חד משמעי, לפיו יש  מועצת גדולי התורה, פרסם אמש

 להתחסן נגד נגיף הקורונה.

לאברהם קונסקי ומשה רוזנגרטן,  במכתב, אותו מיען הגר"י זילברשטיין
מנהלי המגזר החרדי במחוז ירושלים של 'כללית', מפרט הרב את השיקולים 
שגרמו לו לקבוע שהסיכון של החיסון הוא מזערי לעומת הסכנות הרבות של 

 פת הקורונה.מג

העמודים, הוא ציין כי הם נפסקו  :בין הדברים שכתב הרב בפסק ההלכה בן 
לאחר שמיעת דבריו של פרופסור רן בליצר, מנהל מחלקת מחקר קופת חולים 
כללית, שהביע דעתו לטובת החיסונים. כן נועץ הרב ברופאים נוספים שליבנו 

 את העניין.

ריני להשיב כך", כותב הרב "לאחר ששמעתי דבריו ושאר הרופאים, ה
זילברשטיין. "נאמר בשולחן ערוך )יו"ד סימן שלו ס"א( נתנה התורה רשות 
לרופא לרפא, ומצווה היא, ובכלל פיקוח נפש הוא... ומיהו לא יתעסק ברפואה 
אלא אם כן הוא בקיא... ואם ריפא שלא ברשות בית דין חייב בתשלומים, 

ת בית דין, וטעה והזיק, פטור מדיני אפילו אם הוא בקיא. ואם ריפא ברשו
 אדם...

"והנה בימינו אין לנו בית דין של רבנים העוסקים בחכמת הרפואה, ולכן כתב 
בערוך השולחן )שם ס"ב( "האידנא צריך להיות מוסמך מהממשלה, שיש לו 
רשות ליתן רפואות לחולאים"... וגם על הנאמר )משלי כ"א, א'( "לב מלכים 

אם אנו רואים שהקב"ה הכניס בלב הרבה מלכים ושרים ושרים ביד ה'", ו
שמוכנים להיות הראשונים להתחסן, זה סימן שהתועלת של החיסון גדולה על 

 הסיכון.

"ולכן חיסונים אלו נקראים שיש להם אישור בית דין, ולכן להם יש לשמוע, 
 והרי זה כאילו בית דין היו אומרים שיש להתחסן", כותב הרב זילברשטיין.

 הקורונה הנשמעת, לפיה אחוז הסיכון ממחלת רב הוסיף והתייחס לטענהה
אינו כה גבוה, ולכן אינו מצדיק להיכנס לסיכון העלול להיווצר עקב החיסון. 
כן התייחס לטענה לפיה החיסון ניתן גם למי שאינו חולה, ולמה אדם בריא 

ט ייקח חיסון ויכניס עצמו לקצת סכנה. הרב השיב על הדברים בפירו
 ובהרחבה במכתבו.

את מכתבו מסיים הרב בפסיקה מסכמת ואומר2 "לסיכום, מדינות המתוקנות 
שהממשלות מאשרות את החיסון, ורוב הרופאים שמבינים איך החיסון עובד 
הם אנשים ישרים והם בעד לקחת את החיסון, למרות שהחיסון נעשה בזמן 

 קצר. לדבריהם דעתי נוטה שיש לקחת את התרופה".
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 שליט"א לקחת את החיסון נגד ה'קורונה'? תשובת הגר"י זילברשטיין

למרות שמדובר בחיסון חדש שטרם נוסה  -למה אין חשש מהחיסון לקורונה 

 -כפי הצורך? חבר המועצת הגאון רבי יצחק זילברשטיין, מסביר למה להתחסן 

 וגם, מדוע פרצה מגיפת הקורונה?

 ו' בשבט תשפ"א 

( הגאון רבי יצחק פרשת בא תשפ"א שנייום מש )במהלך שיעור שמסר א

, חבר מועצת גדולי התורה ורבה של שכונת רמת שליט"א זילברשטיין

אלחנן בבני ברק, הוא התייחס לחיסונים נגד קורונה ולסיבה בגינה פרצה 

 המגיפה.

הרב התייחס באריכות לחשש המצוי והספק האם לקבל את החיסון או 

האהובים, בימים אלו ישנה מבוכה גדולה  לאף ואמר בדבריו: "יקיריי

בקרב הציבור בארצינו הקדושה, האם לקבל את החיסון נגד הנגיף 

 הקטלני או שלא.

"ישנם הטוענים כי לא ניתן לסמוך על חיסון חדש שטרם נוסה בכדי 

הצורך, טענה צודקת. גדולי ישראל מאלו שהם רבותיי סבורים לא כך, 

לי התורה שאנחנו כפופים אליהם, כי יש והם סבורים, וכך פסקו כל גדו

 לקחת את החיסון, ללא לעשות חשבונות".

הרב המשיך ודחה את הטענות המושמעות מפי השוליים, על כך 

שמטעים, חלילה, את גדולי ישראל ואמר כי "כבר הזכרנו בעבר את דברי 

הגר"א שכותב שאפילו שישנם כאלו שמרמים את גדולי ישראל, אבל שום 

 תצא תחת ידיהם". תקלה לא

"ברצוננו לטעון", הוסיף הרב להסביר מדוע אין לחשוש מכך שמדובר 

בחיסון חדש, "שאכן יתכן שהקב"ה יתן חכמה לרופאים, כדי שפתאום 

תיווצר רפואה מיוחדת שאין צורך לנסותה, ואני אומר את הדברים על 

', 'גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם -סמך דברי הגמרא במסכת יומא 

וכפי שמסביר בעל ה'שבות יעקב' שהפירוש הוא כפי שנאמר בספרים 

שעתיד להגיע חולי שלא כתוב עליו כלל בשום מקום, ומכיוון שהוא 

חולי חדש אשר לא כתוב, גם רפואתו נעלמה מעין כל חי, ועל כך 
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ע"י תרופות  -אומרת הגמרא שגדולה התשובה שמביאה רפואה לעולם 

 הם.שאין לאף אחד ניסיון ב

"גם רבי חיים פלאג'י כותב כי ע"י התשובה מסתלקים מידת הדין והרוגז, 

 וממילא החולאים הרעים שישנם מתרפאים".

בשלב זה, התייחס הרב זילברשטיין לסיבה בגינה פרצה המגיפה ואמר: 

"והנה, בתקופה שלפני פרוץ מגיפת הקורונה, היו דברים שהרגיזו מאד 

ארצנו שהוחלט לחלל בהם את השבת את הקב"ה. היו ערים גדולות ב

בפרהסיא ע"י הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, כאשר מיום קום המדינה 

לא היתה תחבורה ציבורית בשבתות, מלבד בעיר חיפה שם חצי מהעיר 

 הינם ערבים.

"אבל בעוונותינו הרבים הוחלט לחלל את השבת בפרהסיא בכמה 

לול שבת לעולם הוא מהערים, ועל כן יש לדעת שהחרון אף שמביא חי

נורא, ואין זה סוד שלאחר הניסיונות שכבר התרחשו בכמה ערים 

שהפעילו אוטובוסים בשבת, פרצה פתאום המגיפה, צעד שהביא לביטול 

 המיידי של פעילויות רבות שהתקיימו בשבת.

"לאחר כמה חודשים המגיפה כמעט ונעלמה, ושוב התחילו ראשי ערים 

ורית בשבת, ושוב בעוונותינו החרון אף הביא לנסות ולהפעיל תחבורה ציב

להתפרצות מחודשת של המגיפה ואת הגל השני במסגרתו בוטלו שוב 

 התוכניות להפעלת התחבורה בשבתות".

לסיום, אמר הגר"י זילברשטיין כי "הקב"ה בורא רפואות, וכרגע הוא 

בורא דברים שאין להם שום ניסיון. ואם נשמור את השבת ונדאג לכך 

יהיו דברים שירגיזו את האלוקים, אין ספק שבכוח הזה, הקב"ה שלא 

 יברא רפואות כדי להציל אותנו".
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ראש ישיבת סלבודקה הגר"ד לנדא שליט"א התחסן נגד 

 הקורונה ואמר כי צריך להתחסן ואין בכך שום סכנה

 ח׳ בטבת תשפ״א 

סון נגד מרן הגאון רבי דב לנדא שליט''א הגיע בשעה האחרונה להתחסן בחי

נגיף הקורונה בקופ''ח בבני ברק. החיסון מגיע יממה לאחר שנחשף כי ראש 

הישיבה התבטא באוזני מקורביו כי יש לבצע את החיסון ואין בכך שום סכנה. 

 עד אמש רה"י נמנע מלהתייחס לנושא החיסונים

ראש ישיבת סלבודקה מרן הגאון רבי דב לנדא שליט"א הגיע בשעה האחרונה 

לים 'מכבי' בבני ברק שם הוא התחסן בחיסון נגד נגיף הקורונה. ]הרב לקופת חו

אפרים דב לנדו שליט"א הוא ראש ישיבת סלבודקה בבני ברק, מרבני חוג חזון 

 איש, וחבר נשיאות ועד הישיבות.[

ראש הישיבה מרן הגאון רבי דב לנדא שליט"א יצא לפני שעה קלה ממעונו הסמוך 

ברק אל עבר קופת החולים בעיר שם הוא התחסן  להיכל ישיבת סלבודקה בבני

 בחיסון נגד נגיף הקורונה. בדבריו שב ואמר כי צריך להתחסן ואין בכך שום סכנה.

רק אמש חשפנו כי ראש ישיבת סלבודקה הגאון רבי דב לנדא שליט"א התבטא 

למקורביו כי יש חובה להתחסן בחיסון נגד נגיף הקורונה, מדובר באמירה נחרצת 

 אש הישיבה אשר עד אמש לא התבטא בנושא החיסונים.של ר

בשיחה עם מקורביו אמר ראש הישיבה כי יש חובה להתחסן בחיסון נגד נגיף 

הקורונה. לדבריו, "אין בזה שום סכנה, וזה ממש חובה". עוד הוסיף הגאון רבי דב 

לנדא שליט"א כי "שמעתי שראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א 

להתחסן, גם הרב פירר שהוא מבין גדול בזה אמר שאין בזה סכנה, אין בזה  הורה

 סכנה".
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 דעת תורה מכ"ק אדמו"ר מסקווירא שליט"א על החיסונים

קטעים )מתורגמים מאידיש( מתוך השיחה עם הגאון הגדול גאב"ד כמה 

 פריימאן ראב"ד התאחדות הרבנים דארה"ב וקנדה שליט"א 

ת הסקווירא רבי שליט"א אודות החיסון כנגד קורונה. הוא ענה הגאב"ד פריימאן שאל א
 כמה דיבורים חשובים משיחת הת"ח. אלו דברי הרבי שליט"א2 אותו באריכות, ונציג פה

 "...איני זוכר אצל אבי זצ"ל שיתווכח אף פעם עם הרופאים.

גדולים "...לפני שאמרתי לקחת את החיסון, אמרתי )לחברי הצלה( שיבררו במקומות הכי 

ואין אף אחד  –  .Mayo Clinic, John Hopkins, Cleveland, F.D.A –]של הרופאים[ 
 שמערער על זה.

"...היו כבר כל כך הרבה קרבנות ל"ע, כ"כ הרבה קרבנות! להגיד "לא" לקחת זה לא דבר 
פשוט2 חס ושלום אם יאמרו לאדם שלא לקחת, ואם יראו שכל מי שלקח לא קרה לו 

האם זה דבר פשוט!? האם זה דבר  –ל, וחלילה ליהודי הזה קרה משהו ר"ל כלום בדרך כל
ישר להגיד "לא" בגלל 'ספק ספיקא', משהוא אומר שזה 'ספק ספיקא', ולא הרופא אומר 

 שזה 'ספק ספיקא'?

 אמר גאב"ד פריימאן שליט"א2

חיסון "התפארת ישראל על משניות )יומא, ה', ז'3 בועז אות ג'( מדבר על השאלה לגבי ה
כנגד פאקקען ]אבעבעות[. הוא אומר קודם הלשון שאחד מאלף מתים מזה ל"ע. האם 
מותר לתת את זה בידים? והוא עונה שמותר משום שרואים שהתועלת היא הרבה יותר 
מהנזק. ובתוך הדברים רואים שמדבר אפילו כשהוא יכול להזיק הרבה יותר מאחד 

 קחת."מאלף, אעפ"כ הוא אומר שבוודאי יכולים ל

  ממשיך האדמו"ר שליט"א2

"...אינני נכנס להענין, רק בזמן האחרון שואלים אותי הרבה בנושא זה, משום שיש כאלו 
שמתנגדים על זה. אמרתי למישהו בדיחה, שהוא ישאל ]בענין החיסונים כנגד קורונה[ 
 "אותו הרופא" שהמתנגד ישאל אותו כשיבוא אצלו ח"ו דיני נפשות...! האדם המתנגד

לחיסון, כשיבוא ח"ו לניתוח ראש או ניתוח לב, מי היה שואל? על מי היה סומך? על אותו 
'רופא' )אם הוא מצא מישהו( שאומר לא על החיסונים, או שהיה שואל לרופא גדול 
ומוסמך....?! נו, כשבא לדיני נפשות אצל עצמו, אזי הוא סומך על הרופאים, וכשבא 

 ..?להחיסון הוא סומך על 'אחרים'.

"...חוץ מזה, כתוב רק )ברכות ס.(, "מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות". לא כתוב בשום 
 מקום ש"צריך להיות בעצמו רופא", וצריך "לברר בעצמו"...

"באמת, אני לא מישהו שמנסה להשפיע בענין הזה, רק כשיהודי שואל אותי אני אומר ... 
 אני "קבלתי כסף" ולא רק הרופאים. אם הייתי חלילה רוצה להשפיע, יאמרו תיכף שגם

"האם מוצאים פעם בשנים קדמוניות שאחרי שהרופאים אמרו משהו, העמידו 'בית דין' 
 על זה לפסוק אם הרופאים נאמנים או לא?"

"לא שמענו דבר כזה. הרי זה מדינא דגמרא ושלחן אמר לו הגאב"ד פריימאן שליט"א2 
 ערוך שסומכים על הרופאים."

 "ר שליט"א2המשיך האדמו

"לגבי שבת )אורח חיים, סימן שכ"ח( ואפילו לגבי יום כיפור )שם, סימן תרי"ח(, ולכל דבר. 
זה מה שאני אומר. אני לא מעניין להיות משפיע בענין הזה, רק אם שואלים אותי אני 
אומר שעשיתי כמו שעשו תמיד. בקשתי שיבררו בכל המקומות הכי גדולים, ואם הייתי 

לא ראיתי באף אחד  יהם קצת חילוקי דעות זה היה דבר אחד. אמנם,רואה שיש בינ
  שיהיו להם חילוקי דעות בענין "למעשה". ממילא אין כאן שאלה."
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 קהל מחזיקי הדת בא"י )דחסידי בעלזא( –בית דין צדק 
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לאחר שחברי בית הדין של חסידות בעלזא התכנסו להחלטה לקראת קבלת החיסון חתם 
 .אדמו"ר מבעלזא על מכתב המורה לחסידים להתחסןהיום )שלישי( ה

מדובר בחתימה ראשונה של אדמו"ר חסידי ממועצת גדולי התורה של אגודת ישראל 
 .המורה לחסידיו להתחסן

בקול קורא מיוחד שיצא היום ע"י בד"צ 'מחזיקי הדת' ומתפרסם לראשונה ב'בחדרי 
ם עם נציגי משרד הבריאות חרדים' הורו הדיינים לאחר דיון מעמיק שקיימו הרבני

ובראשם הפרופ' איתמר גרוטו, צירף האדמו"ר מבעלזא את חתימתו בו קוראים לאלו 
שאינם נכללים בקבוצות סיכון, בשביל טובת הציבור, אף מצווה לפעול למנוע המגיפה 

 .בדרך של נטילת החיסון

בוע כינוס בעקבות תחילת מבצע החיסונים לנגיף הקורונה בישראל, נערך בתחילת הש
דיינים במרכז העולמי של חסידות בעלזא בירושלים כדי להציג את יתרונות החיסון בפני 

 -מושב בד"צ רבני 'מחזיקי הדת. המפגש התקיים ביוזמת יו"ר קהילת 'מחזיקי הדת' 
 .בעלזא הרב מרדכי בריסק ובהנחייתו של עוה"ד ר' אברהם זינגר

הרבנים הגאונים: רבי חיים צבי שפירא רב  במפגש נטלו חלק חברי הביד"צ מחזיקי הדת
קהל חסידים בבני ברק, רבי מאיר ברנד ראש כולל שומרי החומות בירושלים, רבי חיים 
דוד שובקס, רבי יעקב גרינוולד, רבי שמאי גרוס ורבי אברהם דירנפלד; הרב הגאון רבי 

 .מבקשי השם ירמי' כהן מלפנים אב"ד פריז והרב הגאון רבי פנחס פרידמן ראש ישיבת

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

היום במכתב תחת הכותרת "לשאלת רבים", כותבים הדיינים "באנו בזה לחוות דעת 
 ."תורה בנוגע לחיסונים המופצים בימים אלה מפני החולי המדבק וירוס הקורונה רח"ל

ת החיסון, וכי עד עתה לא נודע אחר ששמענו את דברי המומחים הרפואיים אודות יעילו"
כל חשש אמיתי לנזק שיכול להיגרם כתוצאה מקבלת החיסון, הרי ראוי לעשות פעולה 
למנוע הדבקות בחולי דברי היזקא, במיוחד למבוגרים ובעלי סיכון, ובנוסף גורם לביטול 

. תורה ותפילה בנעילת בתי כנסיות ובתי מדרשות, תלמודי תורה וישיבות, ע"י הרשויות
אשר על כן, הוראת הביד"צ היא לשמוע לעצת הרופאים, אשר ניתנה להם הרשות לרפא", 

 :וכדלהלן

  ,אלו האנשים הנכללים לפי דברי הרופאים בקבוצות סיכון להידבק בחולי ח"ו
 .ודאי מצווה עליהם ליטול החיסון כדי להינצל מן החולי ח"ו

  הציבור, ודאי מותר ושמא אלו שאינם נכללים בקבוצות סיכון, הרי בשביל טובת
 .אף מצווה וחובה לפעול למנוע המגיפה בדרך של נטילת החיסון

  אלו הסובלים מאלרגיות קשות, או נשים במצבים שיש המלצה שלא ליטול
 .החיסון, ייוועצו עם רופא כיצד לנהוג

  ראוי שימתינו עד אשר ימליצו הרופאים עבורם ליטול  61ילדים ונערים תחת גיל
 .החיסון

  אלו שיודעם בוודאות שכבר החלימו ב"ה מהמחלה, אין צורך ליטול החיסון בשלב
 .זה

את מכתבם מסיימים "והשי"ת יסיר מאתנו כל חולי וכל מדווה, וישלח מהרה רפואה 
שלמה מן השמים לכל חולי עמו בית ישראל, ויקויים בנו הכתוב 'כל המחלה וגו' לא אשים 

 .הדת בארץ ישרא"ל עליך'. הכו"ח הביד"צ דקהל מחזיקי

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 האדמו"ר מגור שליט"א
אמר לחסידיו שכל סן בחיסון נגד הנגיף קורונה. וגם האדמו"ר מגור שליט"א בעצמו התח

 ם(.החיסוני עםאו עירור משמועתי אין שום בעיה )ו ה להתחסן יקבל את החיסון,מי שרוצ
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'ניץ שליט"א: "חוב קדוש על כולם האדמו"ר מויז

 להתחסן מפני הנגיף"

במהלך עריכת שולחנו בסעודה שלישית יצא האדמו"ר מויז'ניץ בקריאה לחסידיו להמשיך 

 באמירת 'אבינו מלכנו' ובמקביל התבטא כי "חוב קדוש על כולם להתחסן מפני הנגיף"

הלך עריכת שולחנו יצא במ(הרה"צ מרן ר' ישראל הגר שליט"א) האדמו"ר מויז'ניץ 

בסעודה שלישית (פרשת וארא תשפ"א) בקריאה לכלל חסידיו להתחסן מפני נגיף 

 הקורונה.

הוא פנה לחסידיו ועורר אותם להמשיך "ולהעתיר  קראת סיום דברי התורה שנשא הרבי,ל

בתפילה לפני בורא כל יצור, למען יסור חמס אפו מעלינו ויבטל את הגזירה מעל כל בני 

לשון האדמו"ר. בנוסף הורה הרבי להמשיך ולומר את תפילת 'אבינו מלכנו' בריתך", 

 בסיום תפילות היום.

לאחר מכן הוסיף הרבי ואמר כי "חוב קדוש על כולם להתחסן מפני הנגיף, וכל אחד 

 יתאמץ כמה שיותר מהר לבל יהא חב לאחרינא".

בנושא החיסונים היא  גורם בחסידות אומר בשיחה עם 'כיכר השבת' כי "הוראתו של הרבי

 גם לחסידים המבוגרים וגם לצעירים".

את דבריו חתם הרבי ברוב ברכות ואמר כי "למען יצווה ה' חסדו וישועתו בקרב העמים, 

ראשי תיבות ש'מרם ב'רכם ט'הרם, ושנזכה בקרוב לקץ  -וכי נמצאים בחודש שבט 

 הגאולה אמן".

 הנגיףהוראה בויז'ניץ לבחורים: להתחסן בחיסון נגד 

בחסידות ויז'ניץ קיבלו בחורי החסידות הוראה מטעם משב"ק האדמו"ר ללכת ולהתחסן 

 בחיסון נגד נגיף הקורונה. "לא יהא שום נזק ותקלה, שכולם יהיו בריאים בגוף ובנפש"

  כ"ח בשבט תשפ"א

), בחורי החסידות הוראה לסדר משפטים תשפ"א רביעייום בחסידות ויז'ניץ קיבלו הבוקר (

 ם משב"ק האדמו"ר ללכת ולהתחסן בחיסון נגד נגיף הקורונה.מטע

במודעה מיוחדת בחתימתו של המשב"ק הרה"ח רבי שאול גרינברגר נכתב. "נכנסתי לאדמו"ר 

שליט"א בקשר לחיסונים עבור בחורי הישיבות הקד', והרבי הביע דעת קדשו שהבחורים ילכו 

אד לנפשותיכם', שלא יוזק ושלא יזיק להתחסן, שזו צו השעה של קיום מצוות 'ונשמרתם מ

 הוא אחרים".

עוד נכתב במודעה, כי האדמו"ר האציל את ברכתו שלא יהא שום נזק ותקלה ושכולם יהיו 

 בריאים ושלמים בגוף ובנפש.

יצוין, כי כבר בעת תחילת מבצע החיסונים בישראל, הורה האדמו"ר לחסידיו להתחסן מפני 

 ב קדוש', וכי כעת ההוראה היא אף לבחורי החסידות הצעירים.הנגיף, צעד אותו הוא כינה 'חו
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 חיסוניםה נגד קונספירציותמענה חכם לכל ה

 מעיה"ק צפת יע"א מרב חשוב שו"ת מקיף, בעניין חיסוני הקורונה

 ?האם חובה על פי התורה להתחסן

י ַרב   .(שמות פרק כא יט) כתוב בתורה "ְוַרפֹא יְַרפֵּא" י י ְשָמעֵּאל, "ְוַרפֹא יְַרפֵּא", ובגמרא "ָתנָא ְדבֵּ

 ֹ ָכאן ֶשנ ְתנָה ְרשּות ָלרֹופֵּא ְלַרפ זו לא רק רשות אלא מצווה. כך כתוב . (ברכות ס.) את"מ 

אם נתנה התורה רשות לרופא לרפאות. ומצוה היא. ובכלל פיקוח נפש הוא. ו" :בשולחן ערוך

 .לו סעיף א)(ש"ע יו"ד סימן ש מונע עצמו, הרי זה שופך דמים"

 ?האם גם חיסונים הם רפואה

ְצַרי ם  י ְבמ  מו"ר הרה"ג מרדכי אליהו זצוק"ל היה תמיד מביא את הפסוק "ָכל ַהַמֲחָלה ֲאֶשר ַשְמת 

ים  י ֲאנ י ה' רְֹפֶאָך"ֹלא ָאש  (שמות פרק טו כו). אם ה' לא ישים מחלה, למה צריך רופא?  ָעֶליָך כ 

הוא זה שגורם שלא תהיה חולה. על פי זה כתב הרמב"ם בהלכות  והתשובה היא שהרופא הטוב

דעות (פרק ד) "צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדין את הגוף, ולהנהיג עצמו בדברים 

 .המברין והמחלימים". וחיסונים הם מכלל זה

 יש רופאים ומומחים שאומרים כי החיסון הוא מסוכן

מאות אלפי רופאים ומומחים בכל העולם שאומרים כנגד הרופאים שאומרים שזה מסוכן, יש 

וכך מוכיח הניסיון שמאז שחיסנו כנגד מגיפות התמעטו . שהחיסון מציל חיים

המגיפות בעולם שהיו ממיתות עשרות מיליונים. ובמקומות שלא מחסנים את 

 .הרבה הרבה מתים –האנשים 

 ?אם יש מחלוקת בין הרופאים למי צריך לשמוע

שומעים לרופא שאומר  –וך שכאשר יש מחלוקת בין הרופאים כתוב בשולחן ער

ואם רופא אחד אומר: צריך, ורופא אחד אומר: אינו צריך, מחללין". כלומר ". שצריך להתרפא

מחללין את השבת בשביל לרפא על פי הרופא שאמר שצריך (שו"ע או"ח שכח ס"ע י). ואם 

) שהוא כמו אדם מתאבד 'ן שכח ס"ק וכופין אותו (מגן אברהם סימ –החולה לא רוצה לקחת 

 .שמונעים ממנו להתאבד

 ואפילו ביום כיפור, אם רופא אחד אומר שאדם צריך לאכול ורופא אחר אומר שלא צריך לאכול.

(שו"ע או"ח תריח ס" ב). אפילו אוכל טרף. (שו"ע יו"ד קנה  מצוה על החולה לאכול ביום כיפור

 .ג)

 ?ולא נבדק יש אומרים שהחיסון הזה נעשה מהר

היא ידועה כחברה מחמירה ביותר. היא בדקה ואישרה  FDA . יש רשות עולמית לבדיקת תרופות

 .את השימוש בחיסון הקורונה

מדינת ישראל מחסנת לפי כולם את הרופאים ואת קציני הצבא. הם האנשים החשובים ביותר 

שראל לא הייתה נותנת לניהול המדינה ולהצלתה, אם התרופות הללו לא היו בטוחות מדינת י

 .אותם לאנשי הרפואה ולאנשי הבטחון בתחילה
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 יש רבנים שאומרים לא להתחסן

גדולי הרבנים החרדים ובניהם הרה"ג חיים קנייבסקי שליט"א והרב גרשון אידלשטיין שליט"א 

. גדולי הרבנים של הציונות הדתית גם טזוהרב שלום כהן שליט"א כתבו וחתמו שצריך להתחסן

 . ריך להתחסן ובניהם ראיתי שכתב הרה"ג שלמה אבינר שליט"אכתבו שצ

גם הרב פירר והרב פישר, שמוסרים עצמם וממונים ונפשם למען בריאות הציבור, בדקו וכתבו 

). הכלל ההלכתי יזשזאת חובה להתחסן. כנגדם יש מיעוט זניח של רבנים (שלא נחשבים פוסקים

 .הוא אחרי רבים להטות

 'שיש פה קונספירציה לשלוט על העולם וכויש טוענים בביטחון 

באו אלי עם כל השמועות הללו. בדקתי אותם וראיתי שהכל לא נכון. שמועות שמבוססות על 

שופך  –כתוב בשו"ע "השואל  אסור להפיץ את השמועות הללו כך. קטעי דברים

מי שמעורר ספקות על החובה להתרפא גורם שפיכות  .)שו"ע שכח ב( דמים"

 .דמים

ערי הייתי בבית עלמין בצפת לפני כמה שנים בהלוויה של ילד שההורים שלו לא חיסנו אותו. לצ

הם לא חיסנו בגלל חברה שסיפרה כי חיסונים זה מסוכן. זה היה נורא לראות את ההורים נושאים 

 .את הילד בידיהם לקבר

החיסונים. היא  מי יודע מה יהיה העונש בשמים של אותה חברה שסיפרה את סיפורי הזוועות על

בוודאי חשבה שהיא עושה מצווה, אבל באמת היא גרמה למיתתו של התינוק הזה. תזכרו מילים 

ן ְואֲֹהֶביָה יֹאַכל יכולות להרוג ומילים יכולת להחיות. כך אמר החכם באדם "ָמֶות ְוַחי ים ְביַד ָלשֹו

ְריָּה"  .(משלי פרק יח כא) פ 

 הוצאת שם רע

השמועות הללו חושבים שהם עושים טובה, ובאמת זו חוסר אחריות. קראתי אנשים שמפיצים את 

מישהו שפרסם כי הולכים לחסן את הילדים למרות שילדים לא נפגעים מקורונה. בדקתי ואין שום 

 .זה לא נכון –תוכנית לחסן את הילדים. מישהו פרסם שיכריחו אנשים להתחסן 

ם רע על אנשים שמסרו את נפשם להציל את הפצת השמועות הללו היא לשון הרע והוצאת ש

תבוא לשמים ויגידו לך  102הגרוע מכל יכול להיות שאחרי . החיים של העולם

ץ ". שהשמועות שהפצת גרמו למישהו לא להתחסן והוא מת בגללך ֵ֣ יש ֶהָחפֵּ א  ִֽי־ָהָ֭ מ 

שְ  ע ּוָ֝ ָרִּ֑ ר ְלשֹונְָךֵ֣ מֵּ ֵֹ֣ ֹוב: נְצ ֹות טִֽ ים ל ְראֵ֥ מ ִ֗ ב יָָ֝ ֵ֥ ִּ֑ים אֹהֵּ ְרָמִֽה"פָ ַחי  ר מ  ֵ֥ ַדבֵּ יָך מ  (תהלים לד יג). יהי רצון  ֶתִ֗

 .שתזכו לראות טוב כל ימי חייכם. אמן

 

  

                                                           
טז
 עי' לעיל שהבאנו את דעתם. 

יז
דועים כפוסקים נכון שיש רבנים שאומרים לא להתחסן אבל הם לא י –לענ"ד יש להדגיש את דבריו הללו  

 ובוודאי שאינם מהפוסקים הגדולים של כלל ישראל.
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תשובות מהרה"ג רב אשר וייס שליט"א בענין החיסונים כנגד 
 נגיף קורונה

 א.

לשאלת רבים, מורי הוראה, מנהיגי עם ועמך בית ישראל, בענין החיסון החדש נגד 
ה ומכופלת, האם מותר לקחת חיסון זה או שמא מחלת הקורונה, והשאלה כפול

 ראוי להמנע מלקיחתו, ושמא חובה יש כדי למנוע סכנה מעצמו ומאחרים.

יש החוששים לקחת חיסון זה משום שהוא חיסון חדש, והוא פותח והוצא לשימוש 
תוך זמן קצר יחסית, ועדיין לא ידוע כיצד ישפיע לטווח ארוך. מאידך רשויות 

כות ברוב המדינות המתוקנות כבר אישרו את השימוש בחיסון זה, הבריאות המוסמ
ולדעת המומחים המוסמכים מדובר בחיסון שאין בו כל סיכון ותועלתו הוכח מעבר 

 לכל ספק.

רבנים, מורי הוראה ועמך בית ישראל נפשם בשאלתם מה דינו ומה משפטו של 
 חיסון זה.

ה כאשר הרופא האנגלי אדוארד הנה כבר היה לעולמים, לפני כמאתיים וחמשים שנ
ג'נר פיתח את החיסון נגד האבעבועות השחורות עלתה שאלה זו על שלחנם של גדולי 

 ישראל.

בתפארת ישראל )אבות פ"ג בועז אות א'( כתב ש"החסיד יענער" שהמציא את 
החיסון הוא מחסידי אומות העולם ובדין הוא שיטול שכרו לעולם הבא על שהציל 

רדת שחת. אך התפא"י לא התייחס לשאלה האם ראוי אכן לקחת אלפים ורבבות מ
 חיסון זה.

אך במק"א )מס' יומא פ"ח בועז אות ג'( כתב דאף שגם בחיסון יש סכנה מסויימת 
ויש מי שמתו ע"י לקיחת החיסון, כיון שבמניעת החיסון הסכנה גדולה לאין ערוך, 

 אכן יש להתחסן.

שהיה רב בהאג ואח"כ בלונדון פרסם ספר ואחד מרבני הזמן, רבי אברהם המבורג 
בשם עלים לתרופה שבו דן בשאלה זו וליקט כמה תשובות של רבני הזמן וכולם 
כאחד ענו ואמרו שיש לקחת חיסון זה אף שבזמניהם ידעו שיש איזה אנשים שאכן 

 מתו כתוצאה מהחיסון.

ספרו ואחד מגדולי הפוסקים המובהקים שבאותו הדור רבי ישמעאל כהן גדול ב
שו"ת זרע אמת )ח"ב סימן ל"ב( התכתב עם חכם אחד רבי חיים יהודה גירון רצוא 
ושוב בשאלה זו. פקפק השואל אם מותר לקחת חיסון זה כיון שיש בו סכנה ויש 
שמתו על ידו, אף אם סכנה רחוקה היא, והזרע אמת השיב בארוכה ובתחילת דבריו 

לספק סכנה כדי להמנע מספק אכן פקפק אם מותר לאדם להכניס עצמו בידים 
סכנה שעדיין רחוקה ממנו ולא חלה בו, אך בסו"ד הסיק דכיון שאילולי החיסון 

 הסכנה גדולה לאין ערוך מהסכנה שע"י החיסון עדיף לקחת את החיסון.

השואל חזר והתנצל דכיון שירא הוא להורות השתמט מהלהורות ולא רצה להורות 
רע אמת חזר וכתב לו דאף שלדעתו ראוי לקחת לא לחיוב ולא לשלילה, והגאון הז

 חיסון זה מ"מ יראי ההוראה רשאים למשוך ידם ולנהוג בשב ואל תעשה, עי"ש.

ואף שהזרע אמת הראה פנים לכאן ולכאן, בספר זבחי צדק להגאון רבי עבדאללה 
סומך )יו"ד קט"ז אות מ"א( הביא דבריו וכתב לעומתו "אנן בדידן תהילות לאל 

לנו רופאים מומחים ע"ז שעושים הברכה ולא ניזוק אדם מעולם וכן יתברך יש 
 מעשים בכל יום".

ותלמידו החזיק אחריו בכף החיים )יו"ד שם ס"ק ס'( כתב "ועתה נתחכמו יותר 
הרופאים שעושין זריקה ע"י מחט ביד הילדים, ועי"ז אין מוציאין הילדים חולי 
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)פרשת ויצא בד"ה ומ"מ אם  אבעבועות". וכ"ה בתוכחת חיים להגר"ח פלאג'י
 יצטרך(, עי"ש.

הרי שגדולי האחרונים נקטו שראוי לקחת חיסונים אף שבימיהם אכן ידוע היה שיש 
שמתו ע"י החיסון, כיון שאלה היו מיעוטא דמיעוטא וללא החיסון מתו רבים, ואם 
כך פסקו בימיהם ק"ו בימינו, כי החיסונים בימינו בטוחים לאיל ערוך ממה שהיו 

 ימי קדם.ב

ולגבי החיסון נגד הקורונה, בבדיקות שנערכו ע"י החברות המייצרות תוך שקיפות 
מלאה ופיקוח ע"י גורמים חיצוניים השתתפו כשמונים וחמשה אלף איש, כמחציתם 
קיבלו את החיסון וכמחציתם קיבלו תחליף עקר, מעשרות האלפים שלקחו את 

. מהקבוצה שקיבלה את התחליף החיסון לא נמצא אף אחד שמת כתוצאה מהחיסון
 נפטרו ששה אנשים ומאלה שקיבלו את החיסון נפטרו שנים בלבד.

ולגבי שני המתים שקיבלו את החיסון לא אובחן שום קשר בין סיבת המות ובין 
החיסון. לדעת כל המומחים על אף המהירות שבפיתוח החיסון ואישורו, חיסון זה 

 ז ומעולם.הוא מן היעילים והבטוחים שפותחו מא

וכבר הארכתי במק"א )שיעור השבועי פר' וישלח ופר' בראשית העעל"ט( להוכיח 
שמיסודות ההלכה לסמוך על דעת המומחים והרופאים שבכל תחום ותחום, ויש 
הלכות מפורשות גם כיצד יש לנהוג כאשר יש סתירה בין דעתם של רופאים שונים, 

ם הגדולים ביותר, וכמבואר בשו"ע וכל כה"ג יש משקל לדעת הרוב, ולדעת המומחי
 ד' ובמשנה ברורה סק"י(, עי"ש. –)סימן תרי"ח סעיף ג' 

ומצינו שגדולי ישראל לפעמים פקפקו בידיעת הרופאים, עיין בשו"ת כנסת יחזקאל 
להג"ר יחזקאל קצנלבוגן שהיה גדול הדור לפני כשלש מאות שנה )סימן ט"ז( 

יר. ובשו"ת מאמר מרדכי להגרמ"ז שפקפק אם הרופאים בקיאים בקלקול האוו
איטינגא )סימן ס"ז( הביא דבריו ופקפק לפיהם במה שאמרו הרופאים בזמנו בשעת 
המגיפה בשנת תרל"ג דאף הבריאים אסור להם להתענות, אך מ"מ כתב שהוא זוכר 
שדודו הגדול בעל ישועות יעקב פסק בשנת תקצ"א שאכן אף הבריאים לא יתענו 

 בתשעה באב, עי"ש.

רי שגדולי ישראל לפעמים הפעילו שיקול דעת אף לפקפק במה שאמרו הרופאים, ה
 אך מ"מ למעשה חששו לדבריהם במקום חשש סכנה.

אך אין כל זה ענין לנידון דידן שיעילות החיסון מצד אחד והחשש הזניח לסיכון 
כלשהו, הוכחה והתקבלה על דעתם של אלפי אנשי רפואה ומדע, והממסד הרפואי 

 דינות המתוקנות, ואין בזה כל פקפוק.בכל המ

ועוד ביארתי במק"א )קובץ זכרון שבתי ואריה קובץ ג' מבי רב סימן ז'( דכאשר 
נוהגים אנו לפי דעתם של המומחים בתחומם אף אם חלילה טועים המה, שומר 
פתאים ה', דכל ההולך בתומו בדרכה של תורה ונוהג לפי הדרך המקובלת לפי דרכו 

ם הוא מסתכן עליו נאמר שומר פתאים ה' ונטירותא דשמיא מגוננת של עולם אף א
 עליו.

ובנידון דידן רוב מנין ורוב בנין של הרופאים המומחים ברור ונחרץ בדעתם שהסיכון 
בחיסון זה רחוק ביותר עד שאין לו כל משמעות, ומאידך גיסא מגיפה זו עדיין 

ף מבני ישראל. לצערנו משתוללת בקרבנו, ואין לך יום שאין בו כמה מתים א
ולבושתנו האדישות אחזה בנו, וכל אחד אומר שלום עלי נפשי, ובעוד בתחילת 
המחלה הרגשת הערבות נגעה לכל לב, וכל משפחה שאיבדה את אחד מבניה כולם 
ידעו עליה והשתתפו בצערה ואבלה, אנשים צעירים שמרו על כל כללי הזהירות 

, כהיום הזה אין לך יום שאין בו מת, ומלבד מחשש פגיעה בחולים וזקנים ותשושים
המתים במגיפה יש אלפים ורבבות שעברו את המחלה לפני חודשים רבים ועדיין 
סובלים מתסמינים קשים, והרבה מחקרים מוכיחים שמחלה זו פוגעת בהרבה 
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מערכות בגוף ויש בה לרבים נזק בלתי הפיך במערכות חיוניות ביותר בגוף האדם, 
 אוי לאותה בושה ואוי לאותה כלימה. כפת מסבלם של אחרים.ולאיש לא אי

ובתחילת המחלה כאשר צערו של זה נגעה ללבו של זה רבתה האהבה והאחוה 
בישראל, וכהיום הזה נהפכה האהבה לשנאה והאחוה למחלוקת, ובעוון המחלוקת 

 מידת הדין גוברת.

 .ומשום כ"ז נראה דכך נאה וכך יאה, וראוי להתחסן בחיסון זה

ואף שלא אוכל לומר שיש חובה להתחסן בחיסון זה, והרוצה להמשיך וללבוש 
מסכה ולהתרחק מחברתם של בני האדם כדי להגן על עצמו ועל סביבתו, זכותו 
לעשות כן, אבל נראה לכאורה דככל שיותר אנשים יתחסנו ואנשים ירגישו בטוחים 

כ נראה שראוי להתחסן יותר יפלו המחיצות בין איש לרעהו ותגבר הסכנה, ומשו"
 וזו ההנהגה הנכונה לפי ההלכה ומדות החסידות.

יה"ר שהקב"ה יסיר ממנו כל מחלה וכל תקלה וימנע מגיפה מנחלתנו, וישלח רפואה 
 שלמה לכל חולי עמו ישראל ברחמים.

--------------------------------------------------------------- 

 ב.

 קבלת החיסון בשבת

 סלו תשפ"אכ"ז כ

 כבוד ידי"נ ויקיר לבבי, ת"ח ורופא מומחה, ד"ר אלישע קהן נ"י, לונדון,

 הנני במענה קצר לשאלתו.

היות והתחילו לחסן אנשים במדינתכם, אנגליה, ותחילה מחסנים רק אנשים עם 
בעיות רפואיות שנמצאים ברמת סיכון גבוהה. האנשים מוזמנים כל אחד בתורו, 

יות לקבלת החיסון. היות ובמעגל הראשון יש כמות מוגבלת להגיע למרפאות איזור
של מנת חיסון, מי שלא יופיע ביום שנקבע לו יידחה למעגל השני, ולא ידוע כעת מתי 

 זה יהיה, אף שיש להניח שמדובר בעתיד הקרוב.

ושאלתו במי שהוזמן לקבל את החיסון בשבת קודש האם מותר לו לגשת רגלית 
 ת החיסון.למרפאה על מנת לקבל א

זאת פשיטא לן שאין כל מקום להתיר מלאכה דאורייתא לשם קבלת החיסון, ואף 
לא איסור דרבנן, כי אף שהמגיפה שוב גוברת בתקופה זו במקומכם, קשה להגדיר 
את קבלת החיסון כפיקוח נפש או אף כספק פקו"נ לדחות מלאכה דאורייתא ואף 

ל כללי הזהירות כראוי רחוק הדבר שבות דרבנן. כי הרי כאשר בני אדם שומרים ע
 שיחלו, ובפרט שיש להניח דאלה שלא יתחסנו כעת יוכלו להתחסן בזמן הקרוב.

אך מכיון שמדובר בהליכה רגלית ועצם הזריקה לתוך שריר הקיבורת אין בו איסור 
כלל, ולא הוי פסיק רישא שיצא דם, וכל חשש איסור שיש בזה אינו אלא מצד 

מחשב שפלוני אלמוני קיבל את החיסון, )ונכרי הוא גם זה מלאכת הגוי שרושם ב
שיזריק לו את החיסון(, יש להקל בשופי, דהלא התירו אמירה לנכרי לחולה שאין בו 

 סכנה, וכל אלה שיקבלו את החיסון בשלב זה הם בכלל חולה שאין בו סכנה.

לקחת ועוד דנראה שאין כאן איסור מצד אמירה לנכרי דהלא האיש אינו בא אלא 
את המגיע לו ולהתחסן, ולא בשבילו הנכרי רושם במחשב אלא למלא את תפקידו 

 כלפי הממונים עליו.

 כך נראה ברור להלכה.

 באהבת עולם

 אשר וייס

---------------------------------------------------------- 
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 ג.

 עוד בענין קבלת החיסון בשבת

 ר"ח טבת תשפ"א

ביץ תורה ומזכה רבים, הרה"ג ר' אהרן ישעיה שכטר כבוד תלמידי יקירי, מר
 שליט"א, רב וראש בית המדרש בקהילת ישראל הצעיר, וודמיר ניו יורק,

הנני במענה קצר לשאלתו, באשה ישרה ויקרה המשמשת כרופאה ועקב כך נחשפת 
לנגיף הקורונה, ומחכה בכליון עינים לקבלת החיסון כדי לצאת מכלל סכנת 

נראה כל אחד מצוותות הרפואה תקבל זימון ליום מסוים לשם הידבקות. ככל ה
קבלת החיסון, ומי שלא יגיע בזמן המיועד, ידחה לגל השני של החיסונים שתתקיים 

 כמה שבועות אח"כ.

שאלתה בפיה אם תוזמן לקבל החיסון בשבת, האם יש בזה דין פיקוח נפש לחלל את 
 השבת.

שקבעו להם זמן לקבלת החיסון בשבת,  כבר השבתי בכעין זה לגבי זקנים וחולים
 וגם הם חששו שאם ידחו את קבלת החיסון יצטרכו להמתין זמן ניכר.

ולדעתי אין להתיר בזה חילול שבת דאורייתא, כי כמה רחוק לראות בקבלת החיסון 
פיקוח נפש הדוחה שבת. הלא רופאה זו כבר ממלאת את תפקידה בנאמנות חודשים 

כאשר נוהגים באופן אחראי לפי כללי הזהירות רחוק הדבר רבים וב"ה לא נדבקה, ו
 להידבק במחלה.

ואף שאין הולכין בפיקוח נפש אחר הרוב )שו"ע או"ח סימן שכ"ט ס"ב(, ואף כשיש 
כמה ספיקות מחללין את השבת משום פיקוח נפש )שם ס"ג(, מ"מ קשה להגדיר 

כמ"ק שלא כל סכנה באופן מדוייק מה הן גבולותיה של הלכה זו, וכבר ביארתי ב
 רחוקה מאוד יש בה להתיר חילול שבת.

אך מ"מ נראה דלא גרע מחולה שאין בו סכנה שמתירין אמירה לנכרי בשבילו, והוא 
הדין ברופאה זו שבכל זאת נמצאת בקבוצת סיכון, ורבים הרופאים והאחיות ושאר 

אם ח"ו צוותות הרפואה שנדבקו, ולדאבון לב יש אף ששבקו חלח"י. זאת ועוד, 
תידבק בנגיף עד שלא תדע שנדבקה עלולה היא לסכן את חייהם של חולים רבים, 
ואפשר שביניהם אף חולים שיש בהם סכנה, ומשום כן נראה שאם יש צורך לנסוע 

 לשם קבלת החיסון תוכל לנסוע ע"י נהג נכרי.

עצם קבלת החיסון אין בו איסור, כי מדובר בזריקה לתוך שריר שאין בו צורך 
 הוצאת דם וגם לא הוי פסיק רישא.ב

הרישום במחשב אף הוא יעשה ע"י נכרי, ועוד כתבתי בתשובתי ללונדון דכיון 
שהרישום אינו נעשה לבקשת מי שמקבל את החיסון אלא לפי הוראת השלטונות 

 אין בזה איסור אמירה לנכרי.

 באהבה,

  אשר וייס.
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 ני ברקרב אב"ד דב –הרב חיים יצחק אייזיק לנדא שליט"א 
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 האדמו"ר מביאלא שליט"א –הגה"צ רב בן ציון רבינוביץ 
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 : "אנשים ונשים, חייבים להזדרז לקבל את החיסון"שליט"א המקובל הגר"י הלל

 

 כ״ז בשבט תשפ״א

 

בצעד נדיר ויוצא דופן, ועל רקע הפצת מידע כוזב, קורא ראש ישיבת המקובלים 
"חייבים כל אחד ואחד, אנשים ונשים,  'חברת אהבת שלום' הגאון רבי יעקב הלל כי

להזדרז לקבל את החיסון ובזכות הכניעה והשמיעה לקולם של גדולי ישראל, ישלח 
 "השם יתברך במהרה רפואה שלמה

 

בצעד נדיר ויוצא דופן, ועל רקע הפצת מידע כוזב, אודות החיסונים מתייצב בגאון 
עקב הלל, ומפציר בקריאת ראש ישיבת המקובלים 'חברת אהבת שלום' הגאון רבי י

קודש מיוחדת בתלמידיו ושומעי לקחו להתחסן, גברים ונשים כאחד, זאת לאחר שאלות 
 .רבות שהגיעו למעונו בימים האחרונים

 

עת צרה היא ליעקב" כאשר תחלואת נגיף הקורונה עדיין מתפשטת בעולם, ופוגעת "
הדבר שכדי לזכות לסיפא  גם ביהודים ובני תורה ואפילו רבנים וגדולי ישראל, פשוט

דקרא "וממנה יוושע" צריכים אנו עוד ועוד להתחזק בלימוד התורה בשקידה של תורה 
מגנא ומצלא וכן בתפילות כמיסת הפנאי, לזעוק אל השם ולעורר רחמים על כלל 

 ."ישראל, ובפרט שומרי תורה ומצוות שבזכותם העולם קיים ועומד

 

ן רבי יעקב הלל, כי חובה לפעול בהתאם לצד ההשתדלות הרוחנית מוסיף הגאו
תשובה, תורה, תפילה ומעשים  –להוראות הרופאים. "ויחד עם השתדלות ברוחניות 

טובים כצדקה וחסד, עלינו להשתדל גם ברפואה וכמו שכתוב "ונשמרתם מאוד 
לנפשותיכם". ובפרט שזה מקרוב לאחר כשנה ללא תרופה הוא מרפא נמצא כעת 

סון המועיל למנוע ההתדבקות ב"מ, והדברים נתבררו על ידי בסייעתא דשמיא, חי
רופאים ומומחים בפני מרנן ורבנן גדולי ישראל, מרן שר התורה שליט"א, ומרן ראש 
הישיבה שליט"א שאחריות קיום כל עולם התורה על שכמם, הן בענייני רוחניות והן 

ים להידבק בנגיף חס בענייני החומר, ובפרט בעניין הצלת נפשות של החולים, והעלול
 .ושלום

 

ולכן חייבים כל אחד ואחד, אנשים ונשים, להזדרז לקבל את החיסון ובזכות הכניעה 
והשמיעה לקולם של גדולי ישראל, ישלח השם יתברך במהרה רפואה שלמה, לכל 
חולי עמו בית ישראל וישמור עלינו שלא יחלה עוד שום אדם, ונזכה לאריכות ימים 

 ."על התורה ועל העבודה, אמן כן יהי רצוןבריאים וטובים, 

 

לדברי מקורביו של המקובל הגר"י הלל, הרב לא הסתפק במכתב ובכדי להורות הלכה 
 .למעשה, הגיע בימים האחרונים אף הוא להתחסן
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 מאזוז שליט"א מאיר רבי דעת הגאון

 "דמיונות: "החיסונים מתנגדי נגד מאזוז מאיר רבי הגאון

 לגדולי מצטרף, א"שליט מאזוז מאיר רבי הגאון מרן' רחמים כסא' ישיבת ראש

 נגיף נגד להתחסן קרא השבועי שיעורו ובמהלך והחוגים העדות מכל ישראל

 :הרפואה מומחי של דעתם בעקבות זאת, הקורונה

 חיסון הוא הקורונה נגד הזה שהחיסון מעידים גדולים חכמים ותלמידי גדולים רופאים"

 הישיבה ראש קבע "להתחסן ילך, ספק לו שיש מי כל לכן, זרתחו המחלה ואין בריא

 הדברים את מתבל כשהוא, מאזינים אלפי לעשרות המשודר השבועי שיעורו במהלך

 .בקודש כדרכו הלכתיים ונימוקים פסוקים, במקורות

 הקורונה חיסוני נגד המופצות הכזב לחדשות שיעורו במהלך התייחס אף מאזוז מ"הגר

 .יונותדמ אותם וכינה

, הבריאות משרד להוראות להקשיב – לקחו לשומעי הרב קרא המגפה פרוץ עם כי יצויין

 הכנסת בבית שנמסר הרב של השבועי שיעורו גם. ריחוק על ולשמוע מסיכה לעטות

 התקשורת באמצעי המאזינים אלפי לעשרות משם ומשודר לביתו הועתק, שבראשותו

 .השונים

 נגד להתחסן בירושלים השבועי בשיעורו קרא, יוסף יצחק רבי הגאון, לציון הראשון גם

 .הקורונה

. בארץ פה גם, בעולם הבריאות משרדי זה על פיקחו. בדיקות לזה עשו לנו שיש בחיסון"

 ."עליהם לסמוך אפשר ולכן טוב טוב הנושא את בדקו ה"ב

 מיני לכ', פשקווילים' שמוציאים באלו להתחשב לא, להתחסן ואחד אחד כל על חובה יש"

 מה לפי, שיתחסן ואחד אחד כל? האומרת מה ההלכה, ההלכה לפי. שטויות מיני כל, דברים

 ."הרופאים שאומרים

 – להתחסן צריך לא ואולי נוגדנים לו שיש, בקלות לא או בקלות, הנגיף את שעבר מי"

 ."שיעשה שלו הרופא שאומר מה. לרופאים שישמע

—------—------——--------- 

 מפני להתחסן לתלמידיו וקרא התחסן מאזוז מאיר הרב רחמים כיסא ישיבת ראש

 .הקורונה

 כיסא ישיבת ראש, הצהריים, ולהתחסן ללכת השבועי שיעורו במהלך שקרא לאחר

 .הקורונה מפני התחסן מאזוז מאיר רבי הגאון רחמים

' רחמים כסא' ישיבת ראש, קורונה נגד להתחסן השבועי שיעורו במהלך שקרא לאחר

 .ברק בבני לביתו הסמוכה' כללית' במרפאת הצהריים התחסן מאזוז מאיר רבי אוןהג

 משרד ל"למנכ המשנה הגיע האחרון חמישי שביום לאחר החיסון את קיבל הישיבה ראש

 המחלה נגד החיסונים חשיבות אודות עמו ושוחח למעונו גרוטו איתמר' פרופ הבריאות

 .ישראל בערי המתפשטת
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 אשון לציון הרה"ג רב יצחק יוסף שליט"אקריאה נאמנה מהר

 

 

  

 



 מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות" –ספר "ורפא ירפא  בס"ד

 
   צג 
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ספר זה נכתב לעילוי נשמת אמי מורתי האשה 

 החשובה מרת חנה פייגל בת ר' ראובן ע"ה

 

שעבדה עם ילדים רופאת שניים מומחה 

 במתינות ובמומחיות

 

 בתאת פרשת השבוע מידי ש ה בחשקלמד

 בשבתו

 

 הדריכני בדרך האמת והיציב בתום לבה
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זה נכתב כדי להסיר את החושך שכיסה את הארץ, כמו ספר  
)ישעיה ס' ב'(.  "וכו' כסה ארץהחושך י כי הנהשכתוב: "

 :באימייל לי לכתוב נא, הספר את לקבל או, ולהארות להערות
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