
סףו סףו,

יכלו להיגמר
שנה לקורונה. שני הרופאים של בית-אל, ד"ר מתי ארליכמן וד"ר יהודית מדזינסקי 

בריאיון מיוחד על המגפה העולמית והמלחמה בנגיף הערמומי, על פייק ניוז רפואי 

והחיסונים שנפלו עלינו מהשמיים וגם – הפרכת כמה מיתוסים של מתנגדי החיסונים.

// עוזיאל סבתו
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ש לי חבר בבריסל, אדם שנושק לגיל י
שבעים, בעל תפקיד מכובד בקהילה 
ואיש אמיד למדי.  היהודית של בלגיה 
לי,  סיפר  והוא  שוחחנו  שעבר  בשבוע 
בחצי סוד, על תהליך מורכב, יקר ועוקף 
על  מבצעים,  כמותו  ורבים  שהוא  חוק 
הוא  לקורונה.  חיסון  מנת  להשיג  מנת 
מקומיים  אבות  לבתי  נרשמו  וחבריו 
באופן פיקטיבי, שילמו סכום לא מבוטל 

כדי  השחור  להיכנס בערמה לשוק 
ר  ו ת ל
ך  ו ר א ה
ך  ר ד ב
ת  ל ב ק ל
ן  ו ס י ח ה
 . ף ס כ נ ה

ריקים  התורים  שבארץ  לו  כשסיפרתי 
עקב  לפח  מושלכות  מנות  פעם  ולא 
מהציבור  חלקים  של  היענות  חוסר 

לבוא ולהתחסן, הוא כמעט השתגע.
'פייק  שזועקים  רופאים  על  סיפור  זהו 
ניוז' ומתנגדים שצועקים 'פייק קורונה', 
על מגיפה שמשתוללת בעולם, חיסונים 
וחלקים בעם שכמו  שנופלים משמיים 
לספר,  עמנו  היסטוריית  שהתרגלה 

נשארים, בניגוד לכל דעת, קשי עורף.
ת  הדרכון א קבלת  חגיגות 

חלוף  עם  הירוק, 
קבלת  מעת  שבוע 
השני,  החיסון 
בריאיון  'חגגתי' 
במשרדה  קורונה 
יהודית  ד"ר  של 
י  ק ס נ י ז ד מ
בקופת חולים 
יחד  'כללית' 
עמיתה,  עם 
מתי  ד"ר 
ארליכמן, 
י  ת ש

בית-אל.  של  הרפואיות  האוטוריטות 
שלג  פתיתי  המרפאה,  לחלון  מחוץ 
קלים עוד נצפו מבעד לחלון, בעקשנות 
עצי  מחטי  של  חודם  על  נחתו  כואבת 
על  ונערמו  שנכנעו  לפני  רגע  האורן, 

מצע האדמה הצחורה בחורש הסמוך.
לה  שקדמו  בחודשים  לקורונה.  שנה 
בפוסט  בהונג-קונג,  הסתובבתי  עוד 
הפייסבוק  מעמוד  לאחרונה  לי  שקפץ 
הניתוח  חדרי  מסכות  על  תהיתי  שלי, 
מאז  ברחובות.  ופה  אף  כל  שאופפות 
עמד שעון העולם מלכת ומגיפה פשטה 
במהירות לכל עיר וכפר, נדמה שהמצב 
השדים  מנהרת  וקצה  והחמיר  הלך 
עד  באופק,  נראה  לא  אליה  שנכנס 

לאחרונה.

חכמת המקצועיים האמיתיים
מחלת   –  'Coronavirus disease 2019'
בקיצור  או   ,2019 הקורונה  נגיף 
לראשונה  התפרצה  'קוביד-19',   -
בווהאן, בירת מחוז חוביי שבסין בסוף 
הפוגעת  זיהומית,  מחלה  זוהי   .2019

SARS- בבני אדם ונגרמת על ידי הנגיף
קורונה.  נגיפי  מתת-משפחת   ,CoV-2
או  מנחשים  מעטלפים,  הגיע  זה  אם 
לא  בצורה  שנמכרו  סיני  מפנגולין 
הנתונים  על  בוואהן,  בשווקים  חוקית 
כאן,  כולם: הקורונה  הבאים מסכימים 
ובמקרים  מחרידה  בצורה  מדבקת  היא 
המחלה  נשאי  קטלנית.  היא  רבים 
הופעת  טרם  עוד  הנגיף  את  מעבירים 
משיעול,  מחום,  וסובלים  התסמינים 
מאובדן  וכן  הנשימה  בדרכי  מבעיות 
יש  הטעם,  חוש  ומאובדן  הריח  חוש 
חולים שיפתחו רק חלק מהתסמינים או 
שהם אסימפטומטים. במקרים מסוימים 
ריאות  לדלקת  להוביל  עלולה  המחלה 
קשה, תסמונת מצוקה נשימתית חריפה, 
כליות  אי-ספיקת  נשימתית,  אי-ספיקה 

ולצערנו, לא פעם, אף למוות.
מסוימים  אחוזים  מחקרים,  פי  על 
מנזקים  ייסבלו  הקורונה  ממחלימי 
פי  על  בלב.  או  בריאות  הפיכים  בלתי 
נתונים שסיפק בתחילת השבוע משרד 
מכלל   94% שערך,  ממחקר  הבריאות 
מתסמינים  לסבול  ימשיכו  הנדבקים 

תעודת  קבלת  אחר  חודשים  שלושה 
'מחלים'.

ד"ר  אומר  לקורונה",  תרופה  "אין 
נשימתי  סיוע  קצת  "יש  ארליכמן. 
החרפת  למניעת  תרופות  ומעט 
דיונים,  יש  עליהן  וגם  המחלה 
היעילות  מה  יודעים  לא  אנחנו 

שלהן עד שמנסים אותן".
ומה הנזק שייגרם על ידי הנגיף?

"יש 
ה  ל ח מ ב

כאשר  הראשון,  בשלב  שלבים.  שני 
חום,  מחלת  יש  בגוף,  נמצא  הוירוס 
ולפעמים  ראש  וכאבי  שרירים  כאבי 
קשיי נשימה ושיעול. הוירוס פוגע בכל 
המערכות. בשלב השני, מופיעה מחלת 
עד  כשבועיים  אחרי  קורונה',  'פוסט 
כחודש מההדבקה, זו תגובה נגד הוירוס 
שמפתחת המערכת החיסונית וזה שלב 
שיכול להיות קשה מאוד ואנשים מתים 

אני נתקלת במרפאה 
באנשים ששלושה 

חודשים אחרי המחלה 
עדיין לא חזר להם 

חוש הטעם, והם עדיין 
סובלים מחולשה, 
עייפות, כאבי ראש

עמוס בן גרשם, לע"מ
תו

סב
ל 

יא
עוז

ם: 
מי

לו
צי

לספר  המשפחה  לרופאת  והתקשרתי 
שמד  שמעה  היא  מצבי.  על  לה 
הסטורציה שלי נמוך והיא אמרה שזה 
פיקוח נפש וצריך להתפנות מיד לבית 
למחלקת  בשבת  הגעתי  החולים. 

קורונה".
איך נראית המחלקה בתקופה הזו?

"קודם כל, רופאים, אחיות, מתנדבים 
במיגון  שעובדים,  שלם  וצוות 
שעות.  שמונה  של  במשמרות  מלא, 
כולם  הראשון  באשפוז  מדהימים. 
ומונשמים,  מורדמים  היו  סביבי 
וצפצופים.  מכונות  רק  שמעתי  אז 
לשם,  שחזרתי  אחרי  השני,  באשפוז 
יכלו  אנשים  שבה  במחלקה  הייתי 
במצב  כחולה  הוגדרתי  ושם  לדבר 
בחמצן  להעשרה  אותי  חיברו  קשה. 
הייתי  אבל  האף,  דרך  ולהנשמה 

בהכרה".
או  לדבר  מסוגל  אתה  ההיא  בתקופה 

לאכול?
ולתרופות  לאינפוזיה  מחובר  "הייתי 
במשך ימים שלמים. מערכות הנשימה 
האפשרות  את  ממני  מנעו  לי  ששמו 
מילה  כל  שיח.  לנהל  או  לדבר 
שניסיתי להוציא מהפה הייתה מלווה 
הייתי  הסטורציה.  מד  של  בנפילה 
בעיקר בתכתובת מול אשתי ולא פעם 
התשישות גרמה לטלפון ליפול מבלי 

שהייתי יכול להרים אותו".
הבת  מלבד  מולסון,  במשפחת 

נדבקו  כולם  הקטנה, 
מילדיו  אחד  מדודו. 
חודשים  ארבעה  החלים 
קודם לכן מקורונה וכעת 
ההשערה  שוב.  נדבק 
במוטציה  שמדובר  היא 
את  שואל  אני  הבריטית. 
על ההרגשה שהוא  דודו 

גרם למשפחתו להידבק.
לא  אבל  מאוד  קשה  הרגשה  "זו 
בגלל  לתחושות  להתפנות  יכולתי 
הקשים  ברגעים  שעברתי.  הייסורים 
עודדה  המשפחה  במחלקה  ששכבתי 
הרגשתי  מסוים  אותי. בשלב  וחיזקה 
שהמשפחה,  הרבות  שהתפילות 
התפללו  אל  בית  ותושבי  החברים 
נגמלתי  לאט  ולאט  השפיעו  בעדי 

ממערכות החמצן ותרופות".
כמה שבועות אחרי השחרור. 
דודו מודה שהוא עדיין חלש 
וכאבים  מתשישות  וסובל 
שונים. "הנשימות שלי עדיין 
בטווח  לסדרן.  חזרו  לא 
הקרוב אני לא אצליח לחזור 
ולא למשהו  לכושר שעשיתי 

קרוב לזה".
התחסנת לפני שחלית?

את  בדקתי  לא  לא.  הרב  "לצערי 
הזכאות שלי כי אני אדם צעיר ובריא 
להזדרז  בוער  שזה  חשבתי  ולא 
ולהתחסן. היום אני אומר שאם הייתי 
יודע שחיסון יכול למנוע ממני אפילו 
שעברתי  ממה  סבל  של  דקות  חמש 
גם  מה  ראשון.  להתחסן  רץ  הייתי 
שלא כולם עם מצב בריאותי כמו שלי 
בצורה  הקורונה  את  לעבור  ויכולים 

קשה אפילו יותר".
לכל  להודות  דודו  מבקש  לסיכום 
האנשים שהתפללו ושדאגו לרפואתו 
ולהתחסן  ללכת  שיכול  "מי  ומוסיף: 
חייבים  לרגע.  יתלבט  שלא  בזריזות 
מסכות,  לשים  הבריאות,  על  לשמור 
קורונה  מכחיש  כל  מרחק.  לשמור 
שחושב שהמחלה הזו היא משחק או 
שטויות, מוזמן לדבר איתי ואני אתאר 
לו את מה שראיתי ואת מה שחוויתי. 
שרחוקה  קשה  מגפה  זו  לצערי 

מלהיות משחק".  

בריא ק אדם  בסביבה  למצוא  שה 
בית  תושב  מולסון,  מדודו  יותר 
דודו  ואב לחמישה.  נשוי לחגית  אל, 
שני  מזה  גופני  לחינוך  מורה  הוא 
בחינוך  שני  תואר  לו  יש  עשורים, 
בריא  הוא  'וינגייט'.  ממכון  גופני 
חלה  לא  מעולם  לדבריו,  לחלוטין. 
או  לתרופות  נזקק  ולא  מחלה  בשום 
גופנית  פעילות  יודע  הוא  לאקמול. 
מה היא. דודו השתתף במרתון טבריה 
קילומטרים,  ושניים  ארבעים  שלם, 
במרוצי שדה, הוא שחה אלפי שעות 
בבריכות ובים ומתאמן בחדרי כושר. 
שריריו,  מערכות  כל  על  שלו,  הגוף 
גופניים  למאמצים  חייו  כל  הורגל 

קשוחים.
מגפת  על  שכששמע  פלא  אין 
באדיקות  אמנם  שמר  דודו  הקורונה, 
מסכה  עטיית  ועל  הריחוק  כללי  על 
לא  אבל  האף,  ועל  הפה  על  תקנית 

התרגש יותר מידיי. "ידעתי ושיערתי 
בן  צעיר,  בגיל  שאני  שבגלל  בליבי 
בריא  גוף  עם  רקע,  מחלות  ללא   ,48
זה  בקורונה  אדבק  אם  גם  במיוחד, 
חפיף",  משהו  איזה  הסתם  מן  יהיה 
במהלך  "נבדקתי  מולסון.  מספר 
אחת  הדרך'  'על  האחרונה  התקופה 
או  סיבה  שום  בלי  פעמים  עשרה 
אחד  את  שלקחתי  פעם  בכל  תסמין. 
הילדים להיבדק ביקשתי שיבדקו גם 
בשעה  עשרה,  האחת  בפעם  אותי. 
שהלכתי עם הבן שלי שכיתתו נכנסה 
לבידוד, גיליתי שהוא שלילי בבדיקה 

ואני חיובי". 
מה  'חיובי',  התוצאה,  את  כשראית 

הרגשת?
לי  שחיכתה  העבודה  שכל  "ידעתי 
זה  קלסרים,  מחשב,  ניירת,  שנים; 
לעצמי  אמרתי  אותה.  לעשות  הזמן 
קיבלתי  בחדר,  להסתגר  הולך  שאני 

שבוע  של  חופש  אחלה  השם  ברוך 
הייתי  האלה.  בעניינים  לטפל  וחצי 
בטוח שאין שום קושי. הרגשתי מצוין 

ולא היו לי שום תסמינים".
כאבים",  התחילו  כבר  "למחרת 
"בהתחלה  ומספר,  מולסון  ממשיך 
ובעיות  תשישות  שרירים,  כאבי  היו 
כאבים  הרגשתי  העיכול.  במערכת 
בבטן בכל פעם ששתיתי, דבר שגרם 
קרוב  לשתות  ולא  לאכול  לא  לי 
לאפיסת  הגעתי  ימים.  לחמישה 
כוחות. ניסיתי להרטיב את השפתיים, 
אחרי  כן,  אחרי  ומיד  תמר,  למצוץ 
לי  היו  מים,  של  אחת  טיפה  אפילו 
כאבים עצומים. פוניתי לבית חולים, 
שם בעיית העיכול חלפה ושלחו אותי 

הביתה".
נשימה.  קשיי  לי  התחילו  "כשחזרתי 
חדה  התדרדרות  של  תהליך  עברתי 
שבת  ערב  הגיע  אחד.  יום  בתוך 

אפשר לדבר על מחקרים ועל סטטיסטיקות, על נתונים ועל גרפים, אבל בסוף בסוף, 
המגפה היא הסבא שנפטר, המשפחה שהתפרקה, הייסורים, 

הסבל והאנשים שהיו במרחק נשימה מהעולם הבא.

המגפה הזו 
רחוקה מלהיות משחק

כשחזרתי התחילו 
לי קשיי נשימה. 

עברתי תהליך של 
התדרדרות חדה 

בתוך יום אחד

"המהלך שעשה ראש הממשלה ושעשתה המדינה הוא פשוט מדהים". 
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, מתחסן לקורונה.

2425 מגזין בית אל | פרשת תצווה | ה'תשפ"א || מגזין בית אל | פרשת תצווה | ה'תשפ"א betelnik@bet-el.muni.il betelnik@bet-el.muni.il



ממנו.  גם 
כעת,  החלקים.  משני  למות  אפשר  אז 
יכול  הזה  הסיוט  סוף  סוף  השם,  ברוך 
זה  לקורונה  היחיד  הפתרון  להיגמר. 

החיסון".
באנשים  במרפאה  נתקלת  "אני 
ששלושה חודשים אחרי המחלה עדיין 
עדיין  והם  הטעם,  חוש  להם  חזר  לא 
סובלים מחולשה, עייפות, כאבי ראש", 
לא  "אנחנו  מדזינסקי.  ד"ר  מוסיפה 
לטווח  ההשפעות  על  מספיק  יודעים 
שלא  קיימות,  שהן  רואים  אבל  ארוך 
תופעות  אין  שלה  למשל,  שפעת  כמו 

לוואי לטווח ארוך".

מונעת'  'רפואה  כולל  רפואי  "טיפול 
ד"ר  אומרת  במחלות",  וטיפול 
עדיפה  מונעת  "רפואה  מדזינסקי. 
כמובן על פני ריפוי מחלות כי חוסכים 
שאני  ממה  חלק  מוות.  וחוסכים  סבל 
עם  לשבת  זה  מונעת  כרפואה  עושה 
אנשים, ממש בחדר הזה, ולדבר איתם. 
לאכול  חשוב  כמה  להם  מסבירה  אני 
בריא, לא לעשן, לטפל בלחץ הדם כדי 
למנוע מחלות לב ואירועים מוחיים. זה 
אתגר לביצוע. אנשים צריכים כל היום 
לחשוב על איך הם מתנהגים ומה 
הם אוכלים ולא פעם לשנות את 
הנוסף  החלק  החיים.  אורח 
לידי  בא  מונעת  ברפואה 
ביטוי בחיסונים, שזה ממש 
הרפואה  וגמרנו'.  'זבנג 
כל  מנצלת את החיסונים 
השנים לחיסוני הילדות 
למבוגרים,  ולחיסונים 
לנו  שנתן  מתנה  זו 
לנו  ושנתנו  הקב"ה 
והרפואה  המדענים 
שהיו  והלוואי 
לכל  חיסונים 

שעשה  המהלך  הקיימות.  המחלות 
ראש הממשלה ושעשתה המדינה הוא 
לכולם  החיסון  הנגשת  מדהים;  פשוט 

ובחינם".
כל  חדש,  דבר  "כשיש  ארליכמן:  ד"ר 
מה  יודעים  ולא  מולו  עומד  העולם 
אחרי  משנה  יותר  אנחנו  אתו.  לעשות 
שהקורונה פרצה, יש עוד הרבה דברים 
שאנחנו לא יודעים, אבל במשך השנה 
הביקורות  גם  הרבה.  למדנו  גם  הזו 
לקחת  צריכות  וגם המחשבות השונות 

בחשבון שמדובר במשהו חדש".
נגיף  על  השמועות  כשהתחילו 

שמסתובב בוואהן, מה חשבתם?
ובהתחלה  מסין  מידע  העלמת  "הייתה 
לא היינו שונים מכל העולם ולא הבנו 
במה מדובר", אומר ד"ר ארליכמן. "יש 
העולם  עולמית,  קונבנציונלית  רפואה 
קצת  הבריאות  מערכות  גלובלי,  הוא 
בסופו  אבל  למדינה  ממדינה  שונות 
של דבר לומדים אחד מהשני ומקבלים 
מחקרים ומבטים מכל העולם וזה מגיע 
הרופאים  שרוב  אחד  לדבר  הכול  בסך 

מסכימים עליו".
מה שנקרא 'חכמת ההמונים'.

המקצוענים  חכמת  המונים,  "לא 
האמיתיים".

אז על הקורונה אנחנו לא יודעים הכל, 
ועל החיסון?

בנושא  הכלל  מן  יוצא  ניסיון  לנו  "יש 
גם  קודמות,  במחלות  החיסונים  של 
חיידקיות וגם ויראליות, ידוע שחיסונים 
ניצל  העולם  המונעת.  התרופה  הם 
החיסונים.  בזכות  צרות  מאוד  מהרבה 
מגפת  החמישים,  בשנות  פעם,  היתה 
משיתוק  ילדים  מתו  בארץ.  'פוליו' 
נותרו  שנפגעו  מהילדים  רבים  ילדים, 
כולל  קשות,  מוטוריות  בעיות  עם 
שיתוק חצי גוף. וגמרנו עם זה 
החיסונים.  בזכות  מה?  בזכות 
ואז  אחד  בחיסון  התחילו 
שנותן  שראו  נוסף  חיסון  יצרו 
תוצאות טובות יותר. אמנם עד 
יותר,  היום מתווכחים מה טוב 
שחיסלו  הם  החיסונים  אבל 
לפני  הארורה.  המגפה  את 
התפרצות  הייתה  שנה  כעשרים 
של 'פוליו' בעזה ואז השתמשו 
יחד כדי לטפל  בשני החיסונים 
שיקולים  יש  כלומר,  בזה. 
החיסונים,  במערכת  גם  שונים 
מונעת  רפואה  הוא  חיסון  אבל 
שאנחנו יודעים שמסייעת הרבה 
במחלה,  טיפול  מאשר  יותר 
קשה  בוירוסים  שאמרנו,  וכמו 
אפשרי  בלתי  כמעט  עד  מאוד 

לטפל".

פיגועים בכל מקום בכביש
אב  לעידית,  נשוי  ארליכמן  מתי  ד"ר 
וסב ב"ה, הוא רופא הילדים המיתולוגי 
ניהל  שנתיים  לפני  עד  היישוב.  של 
בבית  ילדים  מיון  את  ארליכמן  ד"ר 
השנים  ובמשך  צדק'  'שערי  החולים 
ביישובים  בבית-אל,  מלבד  עבד,  הוא 
שנת  במהלך  בסביבה.  נוספים  שונים 
הסטאז' שלו, אחר שסיים את לימודיו 
בירושלים,  העברית  באוניברסיטה 
הגיע ד"ר ארליכמן לבית אל ומאז, כבר 

ארבעים ושלוש שנה, הוא כאן. 

לא  בית-אל  של  ה'עתיקה'  "בתקופה 
באזור,  מסודרים  רפואה  שירותי  היו 
הוא  אירוע",  לכל  מגיע  הייתי  אז 
מספר. "לפני כחמש עשרה שנה הקימו 
הפכו  והשירותים  בעפרה  מד"א  תחנת 

בשטח  הסתובבתי  יותר.  מסודרים 
אירועים.  בהמון  הייתי  לכן  הזמן,  כל 
על  פה  עברנו  מה  יודעים  לא  אנשים 
כביש 60. היו במשך כל השנים פיגועים 
בכל מקום. היה לי ביפר בכיס והלכתי 
ובלי  עם  וביום,  בלילה  מקום,  לכל 
שבהן  שנים  מאוד  הרבה  היו  הצבא. 
לב  באומץ  באזור  כאן  התנהלו  אנשים 
בשנים  רבה.  ובהקרבה  במינו  מיוחד 
ביטחונית  מבחינה  מצבנו  האחרונות 
טוב הרבה יותר, אנחנו בתקופה רגועה 
שוטפת  ברפואה  בעיקר  עוסקים  ב"ה, 

מלבד מקרים כמו תאונות דרכים".
מדזינסקי  יהודית  ד"ר  גם  מתי,  כמו 
שלה,  הסטאז'  בשנת  לבית-אל  הגיעה 
שבע שנים מאוחר יותר. "עליתי לארץ 
היא  שלי",  המשפחה  עם  יורק  מניו 
ציונית  ממשפחה  באה  "אני  מספרת. 
של  הצדדים,  משני  המשפחות  מאוד. 
אחרי  לארץ  הגיעו  אימי,  ושל  אבי 
ובעקבותיהן  הימים,  ששת  מלחמת 
רמת  בשכונת  והתיישבנו  אנו  עלינו 

אשכול שבירושלים".
באיזה גיל היית כשהגעת לארץ?

מה  משום  עשרה,  חמש  בגיל  "עליתי 
צוחקת.  היא  המבטא",  לי  נשאר  מאז 
לבנות  ב'מכללה  חינוך  "למדתי 
הזמן  באותו  חשבתי  בירושלים', 
מהר  אבל  מורה,  להיות  לי  שכדאי 
מאוד הבנתי שזה לא מתאים לי ועברתי 
לתחום הרפואה. למדתי באוניברסיטה 
סטאז'  עשיתי  שם,  וסיימתי  העברית 

בשערי צדק ועברתי התמחות ברפואת 
משפחה. זו התמחות שכוללת לימודים 
המבוגרים,  של  המחלות  כל  בפנימית, 

גם רפואת ילדים, גם רפואת נשים וגם 
קצת פסיכיאטריה והשתלמות בקהילה. 
היו  אלו  אל.  בבית  לאשקוביות  הגענו 
עשרה  חמש  עבדתי  מאוד.  יפות  שנים 
משפחה  כרופאת  בפסגות  גם  שנים 
השנים,  כל  אבל  ילדים  רפואת  כולל 

מאז שהגענו, אני בבית-אל".

מלחמת וירוסים
שנצפו  הפופולריים  הסרטים  אחד 
אמריקני-הונג  דרמה  סרט  הוא  השנה 
'התפשטות',  בשם   2011 משנת  קונגי 
העוסק בהתפשטות של מגפה קטלנית, 
מגפת  את  במדויק  כמעט  וחוזה 
את  שכתב  ברנס,  סקוט  הקורונה. 
אנג'לס  ל"לוס  בריאיון  סיפר  התסריט, 
בקרב  שערך  נרחב  תחקיר  על  טיימס" 
מומחים לנושא, שהזהירו כי "השאלה 
לא האם תהיה מגיפה, אלא מתי.  היא 
הם גם אמרו לי שהעולם המודרני אינו 
יודע איך מגיפה אמיתית נראית". ובכן, 

עכשיו אנחנו יודעים.
ד"ר  הייתה  בסרט  הצופות  אחת 
עוד  דמיון  שראתה  מדזינסקי  יהודית 
זו  בתחילת מגפת הקורונה, בינה לבין 
אותה  שואל  כשאני  בסרט.  הבדיונית 
בתחילת  לה  שעלו  המחשבות  על 
שזה  הבינו  "לא  מספרת:  היא  המגפה 
כך  כל  עם  עולמי  משהו  להיות  הולך 
לי  הזכיר  הסרט  ומתים,  חולים  הרבה 
את התרחיש שאנו חווים והוא לא היה 
מבוסס על דמיון של הבמאים אלא על 
כן  מדענים  אז  מדענים,  של  תאוריות 
תרחיש  והיה  אפשרי  כזה  שדבר  ידעו 

לכך".

הבריאות  במשרד  מחלקה  "יש  מתי: 
במגיפות.  לעסוק  הוא  תפקידה  שכל 
גם בשפעת. יש שנים שהשפעת יוצרת 

כי  נורמלית  לא  מגיפה 
של  החדש  לזן  מתאים  אינו  החיסון 

השפעת".
מעניין:  נתון  מוסיף  ארליכמן  ד"ר 
נתן  הוא  ברוך  שהקדוש  מעניין  "אגב, 
גם  נתן  אבל  הקורונה,  את  מכה,  לנו 

תרופה – לא היתה לנו שפעת השנה". 
כמובן, כולנו חבשנו מסכות שמרנו על 

ריחוק חברתי.
"אתה צודק אבל זה לא רק זה, השמירה 
יכולה להפחית מאוד את השפעת אבל 
זה שהוירוס של השפעת לא הגיע בכלל 
נתון  זה  השנה,  הצפוני  הכדור  לחצי 
מדהים. ועוד משהו – R.S.V שזה וירוס 
שעושה צרות לתינוקות עד כדי תמותה 
בכל  צדק'  ל'שערי  מקבלים  היינו   -
עם  יום  בכל  תינוקות  כעשרה  החורף 
המחלה הזו ושני אשפוזים ביום והשנה 
של  אחד  מקרה  אפילו  בודדנו  לא 
R.S.V. אז אולי זו מלחמת וירוסים או 
יודעים  אנחנו  סביבתי-אקולוגי,  עניין 
בין מחלות,  לפעמים שיש מאזן אימה 
כי  אותנו  הציל  זה  אבל  וירוסים,  בין 
פנימיות  מחלקות  לפנות  היה  אפשר 
שלא  המחלות  ושאר  השפעת  מחולי 
בחולי  לטפל  מנת  על  השנה  איתרנו 

הקורונה. מדהים".
שקורה  להבין  התחלתם  מתי  יהודית, 

כאן משהו רציני?
"כאשר בכל בארץ הבינו, באזור פורים 
את  להבין  אנחנו  גם  התחלנו  שעבר, 
והחמיר.  הלך  מכן  לאחר  המצב שמיד 
שאנחנו  כך  על  דיברו  החולים  בקופת 
לא  שאנחנו  אחרת,  להיערך  צריכים 
אסרו  לכן  נדבקים  אנשים  איך  יודעים 
להזמין חולים למרפאה והרפואה עברה 

העולם ניצל מהרבה 
מאוד צרות בזכות 

החיסונים. היתה פעם 
מגפת 'פוליו' בארץ. 
מתו ילדים משיתוק 

ילדים, רבים מהילדים 
שנפגעו נותרו עם 

בעיות מוטוריות קשות, 
וגמרנו עם זה בזכות 

מה? בזכות החיסונים 

"זו מתנה שנתן לנו הקב"ה ושנתנו לנו המדענים והרפואה והלוואי שהיו חיסונים 
לכל המחלות הקיימות". ד"ר יהודית מדזינסקי.

"בוירוסים קשה מאוד עד כמעט בלתי אפשרי לטפל". ד"ר מתי ארליכמן.
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מרחוק.  רפואה  להיות 
של  בית"  ה"אלף 

זה  הרפואה 
את  לפגוש 
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לו  לעזור 
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בו, ועכשיו 
אפשר,  אי 

הרבה רופאים 
עם  הסתדרו  לא 

החדשה.  המתכונת 
גם  הייתה  בהתחלה 

גיל  מעל  מרופאים  בקשה 
משרדיות  לעבודות  שיעברו  שישים 

בינתיים, שלא יסתכנו".
"היה ברור שמי שהקורונה מסוכנת לו 
ארליכמן.  ד"ר  מוסיף  הזקנים",  אלו 
כך  אחר   .80 או   85 לגיל  מעל  "אמרו 
שמעל  הגיל  לקבוצת  הגיל  את  הורידו 
ל-60. היה שבוע או שבועיים שלא נתנו 

לי לבוא לבית החולים".
ונעלבת?

שאם  חושב  אני  "קצת.  צוחק.  מתי 
והקפדנו  לעבוד  צריך  אז  לעבוד  צריך 
כמו  נערכנו  מההתחלה.  מיגונים  על 

שצריך".

החיסונים הצילו את האנושות
את  שואל  אני  הצעירים?  לגבי  מה 
הדוקטורים. הם הרי בריאים, לא מעט 
מהם מנסים להידבק בכוונה תחילה על 
יסבלו  גם אם  זה כבר,  מנת לעבור את 
מעל  קצר.  לזמן  אחרת  או  כזו  בצורה 

לגיל  מעל  אל  בית  מתושבי  ל-98% 
הצעירים,  אצל  לעומתם,  התחסנו,   60

המצב שונה ואופטימי פחות.
להבין  צריכים  "הם  ארליכמן:  ד"ר 

גם  ביטוח.  חברת  לא  שזו 
צעירים נדבקים, בעיקר 
הוריאנט  עם  כעת 
שמדבק  הבריטי 
את  גם  נורא, 
ם  י ר י ע צ ה
ם.  אי והברי
שיש  ברור 
גנטי  קשר 
ותלוי בהמון 
ם  י נ ת ש מ
אדם  אם 
ואם  נדבק 
יסבול  הוא 
פחות,  או  יותר 
מאמין  אני 
נדע  השנים  שעם 
נכון  הזה.  בנושא  יותר 
שבהתחלה חשבנו שלא נורא אם 
צעירים יידבקו וייחלו, אבל היום אנחנו 
רואים שיש הרבה יותר ילדים חולים גם 
בכמות וגם במצב המחלה, הרבה מאוד 
נמצאים במצב לא טוב.  ונערים  ילדים 
בשנת קורונה אושפזו 1800 ילדים עם 
מחלת קורונה. לא כולם אושפזו בגלל 
הקורונה, חלק גדול מהם כן, אבל כולם 
במצב  היו  מתוכם  מאה  קורונה.  עם 

קשה, תשעה מתוכם נפטרו".
מה לגבי השוואת אחוזי התמותה לשנה 
רגילה, אמרת שהשנה למשל אין מוות 

משפעת.
בנתונים  רואים  כן  דבר  של  "בסופו 
עלייה של חמישה עשר אחוזים בתמותה 
השנה יחסית לשנים הקודמות. על אף 
עלייה  יש  עדיין  שפעת,  סיבוכי  שאין 
לא  זה  החיסונים  ולנושא  בתמותה. 
משנה, כל אחד יכול להתחסן ולהינצל 
גם  נקי.  רווח  זה  ומתמותה,  מהמחלה 

לאדם עצמו וגם לסביבתו".
באופן  לחיסונים  להתייחס  רוצה  "אני 
העולמי  שבסיפור  רואים  אנחנו  כללי. 
האנושות,  את  הצילו  ממש  החיסונים 
מציאות  זו  כי  לזה  להתנגד  אפשר  אי 
שנה,  שמונים  פני  על  רואים  שאנחנו 
שהתחילו  השחורות  האבעבועות  מאז 
בשנות הארבעים, החיסונים פרצו דרך 

בכל הנושאים האלה".
פייזר  של  בחיסונים  התחדש  מה 

ומודרנה?
היא  ומודרנה  פייזר  של  "השיטה 
מיוחדת. בחיסוני העבר מזריקים וירוס 
יוצרת  והמערכת  מומת  או  מוחלש 
שהוחדר.  לוירוס  נוגדנים  של  תגובה 
מחדירים  האלו  החברות  של  בשיטה 
חומר לשריר, החומר יוצר חלבון דומה 
לוירוס והגוף יוצר נוגדנים נגד החלבון 
הזה. זו שיטה קצת אחרת אבל לא חדשה 
מאין.  יש  אותה  המציאו  לא  לגמרי, 

השתמשו בדבר שהכירו אותו מניסויים 
אותו  ניסו  קורונה  נגד  כחיסון  אחרים. 
על עשרות אלפי חולים בארצות הברית 
והשוו לקבוצת ביקורת. הייתה יעילות 
בלבד.  קלות  לוואי  ותופעות   94% של 
נוראית  מגיפה  הייתה  לא  שאם  יתכן 
עשרות  כמה  עוד  על  מנסים  היו  כזו, 
אלפים. כעת ידוע על מעל למאה מיליון 
מצוינת  יעילות  עם  בעולם,  שהתחסנו 
וללא תופעות לוואי רציניות. מהניסיון 
בארצות הברית, מקרים של רגישות יתר 
בין שניים לשלושה מקרים  יש  רצינית 
מתוך  שניים  מתחסנים.  מיליון  לכל 
יעילות  עבר מספיקה  בחיסוני  מיליון! 
של  90% כדי להחליט שהחיסון מצוין. 

לכן אפשר להגיד שהחיסון בטוח".
הצעירים אומרים: אנחנו מספיק חזקים 

לעבור את הקורונה בשלום.
גם  מתים!  מאוד  פשוט  מזה!  "מתים 
אתם  מזה.  מתים  בריאים  וגם  צעירים 
לוקחים סיכון מיותר כאשר קיים חיסון 
שאתה  וככל  בכלל.  שאלה  אין  בטוח. 
לוואי  לתופעות  הסיכוי  יותר  צעיר 

משמעותיות פוחת מאוד".
ד"ר  ממשיך  היא",  נוספת  "סיבה 
לחיסול  להביא  מנת  "שעל  ארליכמן, 
המגיפה, כלומר 'חיסון עדר', יש צורך 
ש- 70% מהאוכלוסייה תהיה מחוסנת. 
בגלל שלא מחסנים את הילדים, בחיסון 
זה צריכים 90%. בימים אלו בודקים את 

לגילאי  החיסון 
לא   ,12-16
שאנחנו  מפני 

ם  י ג א ו ד
לא  כי  אלא 
זה  את  ניסו 
ולכן  עליהם 
זאת  עושים 

עתה".
אנשים  ואם 
ם  י פ י ד ע מ
בבית,  לשבת 
ת  ו י ה ל
 , ם י י ע ב ט
ת  ו ש ע ל
ם  י ח ו ל ש מ
א  ל ו
 , ן כ ת ס ה ל
רוצים  הם 
לחכות שנה 
שנתיים  או 
את  ולראות 

 , ת ו א צ ו ת ה
מה רע?

ם  י ש נ א ה "
הם  האלה 
ם  י ט י ז ר פ
ם  י צ ו ר ש

ד"ר  אומר  חשבוננו",  על  לחיות 
אז  יתחסנו  ארליכמן בכעס. "אם 90% 
10% באמת יהיו מוגנים, עד שתתפרץ 
יש  לדוגמה.  החצבת  עם  כך  מגיפה. 
מתחסנים  שלא  חכמולוגים  הרבה 
"טבעיים".  שאמרת,  כמו  לחצבת, 
בדרך  נורמלי,  באופן  קורה?  מה  ואז 
מהאוכלוסייה  ש90%  מכיוון  כלל, 
כשהוירוס  אבל  חצבת.  אין  מחוסנים, 
מגיע, כל אלו שלא מחוסנים נופלים על 
מגפה  שנתיים  לפני  לנו  הייתה  הפנים. 
בירושלים והיו מאות ילדים חולי חצבת. 
וחלקם  חולים  בבתי  ששכבו  אנשים 
חשופה.  אוכלוסייה  זו  מחצבת.  מת 
כשמשתלטים על המגיפה ונוצר 'חיסון 
כי  בסדר,  החלשה  האוכלוסייה  עדר' 
שפורצת  ברגע  אבל  קיים,  לא  הוירוס 
מגיפה, הם על הפנים. אז השיקולים הם 
כלליים, מה  גם  אישיים אבל  שיקולים 
וזו לא מילה  'ערבות הדדית'.  שנקרא; 
גסה. אתה מתחסן והצעירים מתחסנים 
אפילו שהסיכון אצלם לתסמינים קשים 
מהמחלה הוא לא גבוה, כדי שלא יקרה 
או שהוירוס  אחר  מישהו  ידביקו  שהם 
עכשיו,  מזה.  שימותו  בזקנים  יפגע 
הוא  שהחיסון  יודעים  שאנחנו  מכיוון 
גמור,  בסדר  ועובד  מצוין  יעיל,  טוב, 
אז אין שום סיבה. ותמיד, מכל תרופה, 
חיסון או הליך אחר, לאחד ממיליונים 

תהיה בעיה, אז צריכים גם להתפלל".
חיסונים  מתנגדי  של  גישה  יש 
ם  י ר מ ו א ש
ל  כ ה ש
קונספירציות, 
עולמי  וסדר 
וביל  חדש 
וכולי,  גייטס 
יש  אבל 
אחרת  גישה 
 , ת ר מ ו א ש
רואים  אנחנו 
תופעות  את 
הלוואי שפייזר 
ת  מ ס ר פ מ
אתה  בעצמה. 
עלול  זה  אומר 
אחד  להיות 
 , ן ו י ל י מ מ
רוצה  לא  אני 
האחד  להיות 
הזה.  ממיליון 
בנושא  למשל 

העקרות.
לא  זה  "אבל 
לא  פשוט  נכון. 
נכון. הוכח שזה 
קובע  נכון",  לא 

מתי.

למתנגדים  "היה  ממשיכה:  יהודית 
הסבר שהנוגדן שנוצר בעקבות החלבון 
מהשלייה  לחלק  דומה  החיסון  של 
הקורונה  נגד  שהנוגדנים  אמרו  הם  אז 
ככה  השלייה.  נגד  גם  יהיו  שייווצרו 

טענו, וזה פשוט לא נכון".
אם מדברים על שלייה, אז זה לא שייך 

כלל לגברים.
לעקרות  היה  שלהם  החשש  "נכון, 
שנוגעת  טענה  מכירה  לא  אני  לנשים. 

לגברים".
שאישרו  עד  זמן  לקח  זאת,  בכל  אבל 

לנשים בהיריון ולמניקות להתחסן.
שכל  היא  להן  אישרו  שלא  "הסיבה 
מסוכנת  להיות  עלולה  בעולם  תרופה 
על  נערך  לא  פייזר  של  הניסוי  לעובר, 
נשים בהיריון ולא על נשים מיניקות, אז 
אמרו - כרגע לא לחסן עד שיבררו את 
הנושא. עד היום לא הסתיים מחקר כזה 
הנשים  ולפי  הרפואי  ההיגיון  לפי  אבל 
שאין  אומרים  התחסנו,  שכן  הרבות 
מניעה. נכון שבהרבה מההמלצות כתוב 
שמכיוון שהחיסון טרם נוסה, יש לדון 
עם האישה על היתרונות ועל החסרונות 
ההיגיון  לפי  התחתונה;  השורה  אבל 
בתינוק  יפגע  שהחיסון  הגיוני  לא  זה 
ולפי הסיכון מול התועלת וודאי שעדיף 

להתחסן".
אחרי  לחכות  המלצה  יש  זאת  ובכל 

שליש ההיריון הראשון.
נותנים  לא  כל התרופות שאנחנו  "כמו 
בשליש הראשון של ההיריון כי בתקופה 
הזו נוצרים האיברים של העובר והאזור 
וחיסונים  תרופות  אז  יותר.  פגיע 
אנחנו  לגביהם  בטוחים  לא  שאנחנו 
אומרים לא לתת בשליש הראשון אלא 
האחרים  השלישים  בשני  חייבים.  אם 
זה פחות בעייתי. נשים מקבלות באופן 
קבוע חיסון נגד שעלת בשליש האחרון 
מחוסן  יהיה  שהתינוק  כדי  להיריון 
בחיסון  גם  שיוולד.  אחרי  לשעלת 
לקורונה אומרים שעדיף שאישה תחכה 
שלא  למרות  הראשון  השליש  אחרי 
שבגלל  חשבו  בהתחלה  זה.  את  אסרו 
לא  צעירות,  לרוב  הן  בהיריון  שנשים 
תהיה להן מחלה קשה אם יחלו, אבל, 
שנשים  היום  מקרים  ראינו  לצערנו, 
עוברים  וגם  נפטרו  בהיריון  צעירות 

נפטרו בעקבות הקורונה".

כל שלושת השלבים נעשו בפייזר
יחסית  בה  שהאוכלוסייה  בבית-אל, 
חולים  מאות  לכחמש  הגענו  צעירה, 
והגיעו  במצבים שונים, חלקם אושפזו 
למצב קשה. לפי נתונים שפרסם השבוע 
של  היעילות  שיעור  הבריאות,  משרד 
במניעת  פייזר  של  לקורונה  החיסון 
ובמניעת   ,98.9% על  עומד  תמותה 

השיקולים הם שיקולים 
אישיים אבל גם 

כלליים, מה שנקרא; 
'ערבות הדדית'. 

הצעירים מתחסנים 
אפילו שהסיכון אצלם 

לתסמינים קשים 
מהמחלה הוא לא גבוה, 
כדי שלא יקרה שהם 

ידביקו מישהו אחר או 
שהוירוס יפגע בזקנים 

שימותו מזה

על מנת להביא לחיסול 
המגיפה יש צורך 

ש-70%  מהאוכלוסייה 
תהיה מחוסנת. בגלל 

שלא מחסנים את 
הילדים, בחיסון זה 

צריכים 90%

2829 מגזין בית אל | פרשת תצווה | ה'תשפ"א || מגזין בית אל | פרשת תצווה | ה'תשפ"א  betelnik@bet-el.muni.il betelnik@bet-el.muni.il



הנתונים   .99.2% על   - קשה  תחלואה 
בשתי  שחוסנו  לאנשים  מתייחסים 
קבלת  לאחר  ימים  עשר  ארבעה  מנות, 
נתונים אופטימיים  המנה השנייה. אלו 
לדידם  פייזר,  של  מהמחקר  יותר  אף 
ל-95%.  מגיעה  שלהם  החיסון  יעילות 
אני מבקש מד"ר ארליכמן להסביר את 

האחוזים.
 95% של  יעילות  שיש  "כשאומרים 
אחוזים  שלחמישה  אומר  זה  מהחיסון 
של  גדולה  מספיק  כמות  תהיה  לא 
שהם  אומר  לא  זה  בדם,  נוגדנים 
לארבעים  נתנו  פייזר  מחוסנים.  לא 
כמה  אחרי  ובדקו  חיסון  אנשים  אלף 
שהגוף  הנוגדנים  כמות  מה  שבועות 
שב-95%  וראו  החיסון  בעקבות  ייצר 
יש רמות שהם הגדירו כטובות. הם לא 
להיות  יכול  בהמשך.  קורה  מה  בדקו 
נוגדנים  מספיק  פיתחו  שלא  אלו  שגם 

של  ניסוי  אחרי  עכשיו,  מחוסנים.  הם 
תוצאות  רואים  אנחנו  בארץ  מיליונים 

טובות אפילו יותר". 

אז כן היה פה ניסיון עם החיסון. 
מצוין.  היה  פייזר  של  הניסיון  "לא, 
 95% יש  בדיקות   40,000 שלפי  אמרו 
יעילות. בכל ניסוי של טיפול בבני אדם, 
שלושה  יש  תרופות,  וגם  חיסונים  גם 
על  בודקים  הראשון  בשלב  שלבים. 
שלא  רואה  אחרות,  חיות  או  עכברים 
בסדר  והכל  לוואי  תופעות  ואין  מתים 
יעילות  פותחו,  נוגדנים  כמה  ובודקים 
זה  את  מרחיבים  זה  אחרי  ובטיחות. 
גם  אדם,  בני  קטנה מאוד של  לקבוצה 
בשלב  ובטיחות.  יעילות  בודקים  שם 
של  גדולה  כמות  על  מנסים  השלישי 
אנשים. כל שלושת השלבים נעשו, רק 
כי  מזורז  חירום  אישור  הוא  שהאישור 
נסיינים,  אלף  ארבעים  במקום  רוצים 
לקחת כמות גדולה יותר. עכשיו כשיש 

מיליונים  כבר 
שחוסנו, אין שאלה בכלל".

מה הסיבה שמדינת ישראל קיבלה יותר 
חיסונים מכל העולם? 

ד"ר  מסביר  סיבות",  שלוש  "יש 
ישראל  מדינת  "אחת,  ארליכמן. 
חיסון.  כל  עבור  מאוד  הרבה  שילמה 
טוב  יהודי  הוא  פייזר  מנכ"ל  שתיים, 
ושלוש,  חיסונים  אלינו  להפנות  שרצה 
רוצה  שפייזר  בפומבי,  אותה  שאמרו 
בישראל  שנעשה  בניסיון  להשתמש 
גמור.  בסדר  וזה  שלה  החיסון  בשביל 
ורושמים  חיסון  עושים  שאנשים  כמו 
מאמר על התוצאות, אז המאמר פשוט 
ילך לפייזר, פייזר יכולה להגיד, מדינת 
ויש  אנשים  מיליוני  חיסנה  ישראל 
תופעות  של  ניטור  של  רשת  פה  לנו 
יוצאת מן הכלל בגלל הבריאות  לוואי 
יוצאות  תוצאות  וקיבלנו  הציבורית, 
הניסיון הכי טוב  יש  לנו  אז  מן הכלל. 

בחיסון הזה".
מה לגבי חיסונים אחרים. יש משפחות 
שמספרות על חיסונים שגרמו, למשל, 

לאוטיזם אצל ילדיהן.
"אף אחד לא אמר להם ממה זה הגיע, 
קודם כל. הם סיפרו לעצמם את הסיבה. 
זה לא לעניין כי  אם מישהו אמר להם 
או  חיסונים  של  סיפורים  מאוד  הרבה 
בגיל  קורים  חיסוניים  פוסט  דברים 
שבו מחסנים ואז יש גם מחלות אחרות 
וישנם אבחונים נוספים באותו הגיל, אז 
אנשים נוטים לקשר את הצרות שלהם 

לדברים שהגיעו מבחוץ". 
אין חיסונים שפגעו?

"יש תופעות נדירות מאוד בחיסונים, אי 
אפשר לתת משהו שהוא בטוח במיליון 
ואנחנו  אפסיים  הסיכונים  אבל  אחוז 
התועלת  מול  האפסי  הנזק  את  רואים 
משתמשים  אנשים  למה  העצומה. 

דור  בטלפון 
חמישי, שותים משקאות שונים ובוהים 
הרבה  ממשיים  סיכונים  חרף  במסכים 

יותר?". 

קורונה'.  'ניפוח  על  סיפורים  שמעתי 
שנפטר  ורשמו  מהגג  שנפל  מישהו 

מקורונה כי אובחן כחיובי.
שמטפלים  "הרופאים  מדזינסקי:  ד"ר 
באדם בבית החולים יכולים להגיד ממה 
הוא נפטר. יכול להיות שלאותו אדם יש 
גם סכרת אבל היה חולה קורונה וזקוק 
להנשמה ונפטר מקורונה, אז נכון שיש 
לו מחלות רקע אבל הוא לא נפטר עם 
הקורונה אלא בגלל הקורונה. הסיפורים 
אנשים שנפלו  על  הביזאריים שהזכרת 
אלו  מקורונה  שנפטרו  וכתבו  מגג 
טעויות  היו  אם  וגם  מעשיות  סיפורי 

כאלו, אלו טעויות". 

לא  אנחנו  למה  עובדים,  החיסונים  אם 
מסיכות  בלי  חופשיים,  להיות  יכולים 

וכמו פעם?
הבריאות  משרד  שעדיין  היא  "הסיבה 
מאמינים  אנו  כזו.  בהצהרה  יצא  לא 
בגלל  אבל  מגינים  שהחיסונים 
ובגלל  עלינו  המתרגשות  המוטציות 
מי  שכל  לראות  זמן  מספיק  עבר  שלא 
עדיין  חוזרים  לא  נדבק,  לא  שהתחסן 
יודעים על אחוז  לשגרה מלאה. אנחנו 
אינו  שהחיסון  חיסון  בכל  מסוים  קטן 
והם  מיטבית  בצורה  עליהם  משפיע 
ידועות  שלא  מסיבות  מחוסנים  אינם 

לנו".
"אנחנו  לסכם:  מבקשים  ויהודית  מתי 
להתחסן  ללכת  לשון  בכל  מבקשים 
שלא  המבוגרים  מעט  גם  במהירות, 
התחסנו, וגם הצעירים, כדי שלא יחלו, 
ישראל  שעם  וכדי  ידביקו  שלא  כדי 

ינצח את הנגיף".  

כל שלושת השלבים 
נעשו, רק שהאישור 
הוא אישור חירום 

מזורז כי רוצים במקום 
ארבעים אלף נסיינים, 
לקחת כמות גדולה 

יותר. עכשיו כשיש כבר 
מיליונים שחוסנו, אין 

שאלה בכלל

"אנחנו מבקשים בכל לשון ללכת להתחסן במהירות, גם מעט המבוגרים שלא 
התחסנו, וגם הצעירים". ד"ר יהודית מדזינסקי, על יד קופת חולים כללית.
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