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התפלגות מנות החיסון בישראל לפי גיל

17/01/2022מעודכן ל 
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התפלגות מנות החיסון בישראל לפי גיל ויצרן

17/01/2022מעודכן ל 

ומעלה18ניתנים מגיל ואסטרהזניקהתרכיבים של מודרנה *

כ"סה+20-3940-5960*5-1112-1516-19יצרןמנה

ראשונהמנה 

315,084439,519521,2112,098,8851,741,5621,386,8966,503,157פייזר

10,74587,57543,01914,245155,584--מודרנה 

867505103681,714--אסטרהזניקה  

מנה שניה

167,108364,069463,3871,953,7801,658,5761,357,7625,964,682פייזר

3,38429,92914,6196,78654,718--מודרנה 

575853973261,365--אסטרהזניקה  

(מנת דחף)מנה שלישית 

88,790283,2311,410,0001,357,3161,256,8374,396,174-פייזר

861,1357587832,762--מודרנה 

5146133116400--אסטרהזניקה  

(מנת דחף)מנה רביעית 

27011,15327,984501,119540,537--פייזר

12081271373--מודרנה 

11-----אסטרהזניקה  



הגדרות  -תופעות בסמיכות לקבלת החיסון 

תופעות שהופיעו בסמיכות לקבלת חיסון  

.גם אם אינו קשור בהכרח בקשר סיבתי למתן החיסון, כל אירוע רפואי המתרחש סמוך לזמן קבלת החיסון

.יום60ברה עד גיאןיום מקבלת החיסון ולגבי תופעות מסוימות כגון תסמונת 30סמיכות מתייחס לטווח זמן של עד •

כאב בטן, כאב ראש, חום, עייפות, כגון חולשה כללית-תופעות כלליות 

כאב  , נפיחות, באזור ההזרקה כגון אודםשארעותופעות -תופעות מקומיות 

איבוד הכרה, פרכוס, (פגיעה חולפת בעצב הפנים)פציאליס, (שינוי תחושה על פני העור)כגון נימול -תופעות נוירולוגיות 

. בצקת, גרד, כגון פריחה–תופעות אלרגיות 

תופעות שמשרד הבריאות בודק שאין בהן עלייה ביחס לשיעור התחלואה הצפוי  –תופעות משמעותיות אחרות במעקב 
באוכלוסיה

סביר כי מדובר בתת  . הקליניםבסמיכות לחיסון נמוך מזה שנצפה בניסויים המופיעות הדיווחים על תופעות קלות שיעור •
.דיווח של הציבור על תופעות קלות שלא מצריכות מעקב רפואי ולא פוגעות בשגרת החיים

ל"לרבות צה, בישראלהבריאות מערכת המוצג הינו על בסיס דיווחים על ידי צוות רפואי מחסן או מטפל מכלל המידע 



שיעור תופעות שדווחו לפי קבוצות גיל
פייזר- mRNAחיסון בתרכיב 

17/01/2022מעודכן ל ישנם אנשים שדיווחו על יותר מתופעה אחת לאדם| הנתונים הינם על פי הדיווחים למשרד הבריאות : הערות
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(17-18בשקפים 4הדיווחים לאחר מנה פירוט )הדיווחים על תופעות בסמיכות לקבלת מנה רביעית הינם בשיעורים נמוכים 17/01/2022נכון לתאריך 



מנהשיעור תופעות כלליות לפי 
פייזר- mRNAחיסון בתרכיב

6,503,580–1מנה מספר מחוסנים 

ישנם אנשים שדיווחו על יותר מתופעה אחת לאדם| הנתונים הינם על פי הדיווחים למשרד הבריאות : הערות

4,396,314–3מנה מספר מחוסנים  5,964,891–2מספר מחוסנים מנה 
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17/01/2022מעודכן ל

(17-18בשקפים 4הדיווחים לאחר מנה פירוט )4-540,537מנה מספר מחוסנים 

:הינם בשיעורים נמוכים4הדיווחים על תופעות כלליות לאחר מנה 17/01/2022נכון לתאריך 
למיליון מנות חיסון5.6–חום 

למיליון מנות חיסון3.7–כאב ראש וחולשה כללית 



שיעור תופעות מקומיות לפי מנה 
פייזר- mRNAחיסון בתרכיב

17/01/2022מעודכן ל  ישנם אנשים שדיווחו על יותר מתופעה אחת לאדם| הנתונים הינם על פי הדיווחים למשרד הבריאות : הערות

4,396,314–3מספר מחוסנים מנה 5,964,891–2מספר מחוסנים מנה  6,503,580–1מנה מספר מחוסנים 
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(17-18בשקפים 4הדיווחים לאחר מנה פירוט )4-540,537מנה מספר מחוסנים 

:הינם בשיעורים נמוכים4הדיווחים על תופעות מקומיות לאחר מנה 17/01/2022נכון לתאריך 
למיליון מנות חיסון1.8–קשר תת עורי , קשריות לימפה מקומיות מוגדלות, כאב באזור ההזרקה



לפי מנהנוירולוגיות שיעור תופעות 
פייזר- mRNAחיסון בתרכיב

ישנם אנשים שדיווחו על יותר מתופעה אחת לאדם| הנתונים הינם על פי הדיווחים למשרד הבריאות : הערות

:הסבר למונחים רפואיים

".נמלים"דגדוג או , עיקצוץכגון פני העורתחושה על שינוי -נימלולנימול או 
.חולפת בעצב הפניםפגיעה -( Bell's palsy)פציאליס

(באוזןזימזוםרעש או )טינטוןאיבוד שמיעה זמני או -הפרעה בשמיעה 

17/01/2022מעודכן ל

4,396,314–3מספר מחוסנים מנה 5,964,891–2מספר מחוסנים מנה 6,503,580–1מספר מחוסנים מנה 
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שיעור למיליון מנות חיסון-שיעור הדיווחים על תופעות נוירולוגיות בסמיכות לקבלת החיסון 

1מנה 2מנה  3מנה 

(17-18בשקפים 4הדיווחים לאחר מנה פירוט )4-540,537מנה מספר מחוסנים 

לא התקבלו דיווחים על תופעות נוירולוגיות בסמיכות לקבלת מנה רביעית17/01/2022נכון לתאריך 



מנהשיעור תופעות אלרגיות לפי 
פייזר- mRNAחיסון בתרכיב

ישנם אנשים שדיווחו על יותר מתופעה אחת לאדם| הנתונים הינם על פי הדיווחים למשרד הבריאות : הערות

:הסבר למונחים רפואיים

.קצרה וחולפת, בצקת מקומיתאנגיואדמה

.קצרה וחולפת, פריחה אדומה ומגרדת ביותראורטיקריה 

.נדירה ביותר. דקות מחשיפה לגורם האלרגיהלהתפתח תוך תגובה אלרגית מסכנת חיים העלולה אנפילקסיס 

האלרגולוגיםבניטור פעיל של איגוד מקרי אנפילקסיס *

4,396,314–3מספר מחוסנים מנה 5,964,891–2מספר מחוסנים מנה 6,503,580–1מספר מחוסנים מנה 
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פירוט הדיווחים על תופעות אלרגיות שהופיעו
בסמיכות לקבלת החיסון

מנה שלישית–שיעור למיליון מנות חיסון 

17/01/2022מעודכן ל

(17-18בשקפים 4הדיווחים לאחר מנה פירוט )4-540,537מנה מספר מחוסנים 

לא התקבלו דיווחים על תופעות אלרגיות בסמיכות 17/01/2022נכון לתאריך 

לקבלת מנה רביעית



מודרנה-mRNAשיעור תופעות בסמיכות לחיסון בתרכיב 

ישנם אנשים שדיווחו על יותר מתופעה אחת לאדם| הנתונים הינם על פי הדיווחים למשרד הבריאות : הערות

:מספר מחוסנים במודרנה
54,478–2מנה 155,325–1מנה 

4-370מנה 2,565–3מנה 

17/01/2022מעודכן ל 

מודרנה-מספר דיווחים על תופעות בסמיכות לקבלת חיסון 

3מנה 2מנה 1מנה סוג התופעה

4632183תופעות כלליות

המופיעות באזור ההזרקה  )תופעות מקומיות 

(בלבד
163491

235תופעות נוירולוגיות

61תופעות אלרגיות ואנפילקסיס

74תופעות משמעותיות אחרות במעקב

2,981

1,049

148
39 45

4,002

899

92 18 73

1,170

390

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

תופעות כלליות תופעות מקומיות  
המופיעות באזור ההזרקה  )

(בלבד

תופעות נוירולוגיות תופעות אלרגיות 
ואנפילקסיס

תופעות משמעותיות אחרות

מודרנה-סווג התופעות בסמיכות לקבלת החיסון 
שיעור למיליון מנות חיסון

1מנה  2מנה  3מנה 



תופעות משמעותיות במעקב
(מודרנה, פייזר) mRNAחיסון בתרכיבי 

מספר מנה 

כמות חיסונים  שניתנה  )

(17.1.22-לנכון

מספר דיווחים על 

-תופעות קלות

בינוניות

מספר דיווחים  

על תופעות  

משמעותיות

דיווחים על מספר

מתוך הדיווחים  )* פטירות

(על תופעות משמעותיות

מספר הפטירות  

בהם נקבע קשר  

אפשרי לחיסון

17,118225270(6,660,455)ראשונה 

22,686317281(6,020,765)שניה 

12,72912550(4,399,351( )דחף)שלישית 

13310(540,911)( דחף)רביעית 

(Serious adverse event)*חמורה /הגדרת תופעה משמעותית

:אחד או יותר מהמקרים הבאים

.מצב שהסתיים במוותאו ( להערכת הצוות הרפואי)מצב מסכן חיים •

מחייב אשפוז או הארכת משך האשפוז•

קבועהנותרה נכות •

אובחן מום מולד בתינוק של אישה שחוסנה במהלך ההיריון•

(על פי הערכת הצוות הרפואי)טיפול רפואי דחוף מחייב •

*https://www.fda.gov/safety/reporting-serious-problems-fda/what-
serious-adverse-event

מתקיים תהליך מסודר של מעקב ובדיקה בוועדה  •
ייעודית על מנת לזהות האם קיים קשר בין תופעה  

.שדווחה ובין החיסון

למעט , 5החיסון ניתן לכלל האוכלוסייה מגיל •
מקרים ספציפיים הקשורים בתגובה קודמת לחיסון  

.או מצב רפואי כלשהו

•https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/epidemiology/td/d
ocs/365_Corona.pdf

17/01/2022מעודכן ל 

כל מקרי הפטירה בסמיכות לקבלת החיסון  * 

.  י ועדה ייעודית"נבדקו ע, שדווחו ואותרו

לאחר בדיקת המקרים לעומק באשר למצבם  

עלה כי בכל המקרים , הרפואי של הנפטרים

למעט מקרה )לא ניתן לקבוע  קשר סיבתי 

חריפה בו הקשר בין  מיוקרדיטיסאחד של 

(.קבלת החיסון לפטירה הינו אפשרי

https://www.fda.gov/safety/reporting-serious-problems-fda/what-serious-adverse-event
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/epidemiology/td/docs/365_Corona.pdf


:16-59מספר מנות חיסון גילאי 

.הטבלה כוללת מקרים שדווחו למשרד הבריאות ואינה בהכרח מעידה על קשר סיבתי

.  מקרים משמעותיים מועברים לדיון בוועדה לניהול סיכונים של משרד הבריאות הבוחנת התכנות של קשר סיבתי

משרד  , בנוסף לנתונים המוצגים בטבלה: הערות

הבריאות עוקב אחר תופעות נוספות שלא ניתן להציג  

.  16-59לגילאי ההשוואה הינה . צפוייםעבורם שיעורים 

ימים  21ההשוואה הינה לממוצע של הראשונה במנה 

.  ימים30ההשוואה הינה לממוצע של השניהובמנה 

המקרים הנצפים נספרים באופן שונה מהמקרים  

המספר הנצפה מתאר מקרי תחלואה בטווח  : הצפויים

ומשקף  ( חיסון)זמן מסוים מאירוע נקודתי מוגדר 

הצפוי מחושב לפי היארעות  המספר . היארעות צוברת

ומשקף צפיפות , ממוצעת על פני תקופת מעקב זהה

למעט , למרות זאת יש קרבה בין המדדים. היארעות

.  במקרי קיצון

16-59תופעות משמעותיות במעקב גילאי 
השוואה בין שיעור צפוי לשיעור נצפה

אסטרזניקהמודרנהפייזרמנה

14,361,658141,3391,346

24,075,74347,9321,039

33,050,5471,979284

439,407101-

ם"המלבי צוות "השיעורים הצפויים מבוסס על המידע מקובץ האשפוזים והוכן עחישוב *

17/01/2022מעודכן ל 

(יום מקבלת מנה שניה ושלישית30-יום מקבלת מנה ראשונה ו 21עד )אירועים משמעותיים בסמיכות לחיסון 
16-59גילאי 

אבחנהקטגוריה
יצרן 

החיסון

שיעור  

100,000ל

מנות חיסון  

-שיעור צפוי ל

יום לפי  21

נתוני אשפוז  

-2017בשנים 

שיעור  )2019

(100,000-ל

שיעור  

מנות 100,000ל

חיסון  

30-שיעור צפוי ל

יום לפי נתוני  

אשפוז בשנים  

2017-2019

-שיעור ל)

100,000)

שיעור  

100,000ל

מנות חיסון  

-שיעור צפוי ל

יום לפי  30

נתוני אשפוז  

-2017בשנים 

שיעור  )2019

(100,000-ל

0.000.180.070.250.000.25פייזרחוםכללי

אלרגי

0.020.10.020.150.000.15פייזראנפילקסיס

0.020.410.000.570.000.57פייזראורטיקריה

0.050.460.000.660.070.66פייזרתגובה אלרגית אחרת

נוירולוגי

0.022.430.053.470.033.47פייזרשבץ

0.712.430.003.470.003.47מודרנהשבץ

0.710.90.001.290.001.29מודרנהארוע מוחי חולף

0.051.760.022.520.072.52פייזרפרכוס

0.000.330.050.470.000.47פייזראבדן שמיעה פתאומי

0.020.20.020.290.100.29פייזרגיליאן ברה

 demyelinating disease of central)דהמיאלינטיביתמחלה 

nervous system)0.000.240.020.350.030.35פייזר

0.023.670.005.240.005.24פייזראבדן הכרה

0.020.070.000.10.000.1פייזר((encephalitisדלקת מח 

0.020.280.000.40.000.4פייזרפציאליס

0.020.510.000.730.000.73פייזר((vertigoסחרחורת סיבובית 

Brain AVM0.000.160.000.230.030.23פייזר

0.000.120.020.180.000.18פייזר(myelitis)דלקת בחוט השדרה 

0.020.120.000.180.000.18מודרנה(myelitis)השדרה דלקת בחוט 

0.020.70.021.000.001.00פייזרטרשת נפוצה



:16-59מספר מנות חיסון גילאי 

.הטבלה כוללת מקרים שדווחו למשרד הבריאות ואינה בהכרח מעידה על קשר סיבתי

.  מקרים משמעותיים מועברים לדיון בוועדה לניהול סיכונים של משרד הבריאות הבוחנת התכנות של קשר סיבתי

16-59תופעות משמעותיות במעקב גילאי 
השוואה בין שיעור צפוי לשיעור נצפה

משרד  , בנוסף לנתונים המוצגים בטבלה: הערות

הבריאות עוקב אחר תופעות נוספות שלא ניתן להציג  

.  16-59לגילאי ההשוואה הינה . צפוייםעבורם שיעורים 

ימים  21ההשוואה הינה לממוצע של הראשונה במנה 

.  ימים30ההשוואה הינה לממוצע של השניהובמנה 

המקרים הנצפים נספרים באופן שונה מהמקרים  

המספר הנצפה מתאר מקרי תחלואה בטווח  : הצפויים

ומשקף  ( חיסון)זמן מסוים מאירוע נקודתי מוגדר 

הצפוי מחושב לפי היארעות  המספר . היארעות צוברת

ומשקף צפיפות , ממוצעת על פני תקופת מעקב זהה

למעט , למרות זאת יש קרבה בין המדדים. היארעות

.  במקרי קיצון

ם"המלבי צוות "השיעורים הצפויים מבוסס על המידע מקובץ האשפוזים והוכן עחישוב *

אסטרזניקהמודרנהפייזרמנה

14,361,658141,3391,346

24,075,74347,9321,039

33,050,5471,979284

439,407101-

(יום מקבלת מנה שניה ושלישית30-יום מקבלת מנה ראשונה ו 21עד )אירועים משמעותיים בסמיכות לחיסון 

16-59גילאי 

אבחנהקטגוריה
יצרן 

החיסון

100,000שיעור ל

מנות חיסון  

21-שיעור צפוי ל

יום לפי נתוני  

אשפוז בשנים  

2017-2019

-שיעור ל)

100,000)

100,000שיעור ל

מנות חיסון  

30-שיעור צפוי ל

יום לפי נתוני  

אשפוז בשנים  

2017-2019

-שיעור ל)

100,000)

100,000שיעור ל

מנות חיסון  

30-שיעור צפוי ל

יום לפי נתוני  

אשפוז בשנים  

2017-2019

-שיעור ל)

100,000)

קרדיווסקולרי

0.480.393.070.561.150.56פייזר(ופרימיוקרדיטיסמיוקרדיטיסכולל )דלקת שריר הלב 

0.110.610.320.870.200.87פייזר(פריקרדיטיס)דלקת קרום הלב 

0.000.470.050.580.030.68פייזרפקקת ורידים עמוקה  

0.020.520.020.740.130.74פייזרתסחיף ריאה

0.020.170.000.240.000.24פייזר(subarachnoid hemorrhage)דימום תת עכבישי 

0.0213.970.0519.950.1619.95פייזרכאבים בחזה

0.053.650.025.220.005.22פייזרהפרעת קצב

0.024.740.026.770.006.77פייזראוטם חריף בשריר הלב

0.001.160.051.660.031.66פייזרהחמרה באי ספיקת לב

מיילדותי

0.0913.440.0519.20.0019.2פייזר(IUFD)מות עובר

0.09306.080.00437.260.00437.26פייזר((missed abortionנידחיתהפלה 

0.055.260.007.520.007.52פייזרצירים מוקדמים ודמם וגינלי

ריאתי
0.000.970.021.390.001.39פייזרCOPDהתלקחות 

0.022.350.003.360.033.36פייזרקשיי נשימה

17/01/2022מעודכן ל 



16-59תופעות משמעותיות במעקב גילאי 
השוואה בין שיעור צפוי לשיעור נצפה

:16-59מספר מנות חיסון גילאי 

.הטבלה כוללת מקרים שדווחו למשרד הבריאות ואינה בהכרח מעידה על קשר סיבתי

.  מקרים משמעותיים מועברים לדיון בוועדה לניהול סיכונים של משרד הבריאות הבוחנת התכנות של קשר סיבתי

משרד הבריאות  , בנוסף לנתונים המוצגים בטבלה: הערות

עוקב אחר תופעות נוספות שלא ניתן להציג עבורם שיעורים  

הראשונה במנה . 16-59לגילאי ההשוואה הינה . צפויים

השנייה  ימים ובמנה 21ההשוואה הינה לממוצע של 

המקרים הנצפים . ימים30ההשוואה הינה לממוצע של 

המספר הנצפה  : הצפוייםנספרים באופן שונה מהמקרים 

מתאר מקרי תחלואה בטווח זמן מסוים מאירוע נקודתי  

הצפוי  המספר . ומשקף היארעות צוברת( חיסון)מוגדר 

,  מחושב לפי היארעות ממוצעת על פני תקופת מעקב זהה

למרות זאת יש קרבה בין  . ומשקף צפיפות היארעות

יש מספר קטן של  כאשר **. למעט במקרי קיצון, המדדים
השוואה להיארעות  TTP)כגון )מקרים או מחלה נדירה  

, על כן. ממוצעת צפויה אינה בהכרח משקפת את המצב

התבצעה בדיקה מול רשומות בתי החולים ולא נמצאה עליה  

.במספר המקרים בהשוואה לשנים קודמות

ם"המלבי צוות "השיעורים הצפויים מבוסס על המידע מקובץ האשפוזים והוכן עחישוב *

אסטרזניקהמודרנהפייזרמנה

14,361,658141,3391,346

24,075,74347,9321,039

33,050,5471,979284

439,407101-

(יום מקבלת מנה שניה ושלישית30-יום מקבלת מנה ראשונה ו 21עד )אירועים משמעותיים בסמיכות לחיסון 

16-59גילאי 

אבחנהקטגוריה
יצרן 

החיסון

100,000שיעור ל

מנות חיסון  

21-שיעור צפוי ל

יום לפי נתוני  

אשפוז בשנים  

2017-2019

-שיעור ל)

100,000)

100,000שיעור ל

מנות חיסון  

30-שיעור צפוי ל

יום לפי נתוני  

אשפוז בשנים  

2017-2019

-שיעור ל)

100,000)

100,000שיעור ל

מנות חיסון  

30-שיעור צפוי ל

יום לפי נתוני  

אשפוז בשנים  

2017-2019

-שיעור ל)

100,000)

/ זיהומי 

דלקתי

0.000.170.000.240.030.24פייזר(ספסיס)אלח דם 

0.006.490.079.270.009.27פייזרדלקת בתוספתן

0.004.970.027.10.007.1פייזרדלקת ריאות

0.000.240.020.340.000.34פייזרדלקת בבלוטות הרוק

0.022.550.023.650.003.65פייזר((tonsilitisדלקת גרון 

המטולוגי

0.020.030.070.050.000.05פייזר(TTP)טסיותארגמנת של קרישה וחוסר 

0.020.180.020.260.070.26פייזר(ITP)אימונית–רמה נמוכה של טסיות דם 

0.020.040.020.060.000.06פייזראנמיה המוליטית אוטואימונית

0.020.180.000.260.000.26פייזר(purpura)ארגמנת 

נפרו/ גסטרו 

0.022.310.003.30.033.3פייזרגסטרואנטריטיס

0.020.040.000.060.000.06פייזראי ספיקת כבד

0.021.020.001.450.001.45פייזרפגיעה כלייתי חדה

עיניים
0.000.170.020.240.000.24פייזר(אוביאיטיס)מחלה דלקתית של העין 

0.020.070.000.10.000.1פייזר((diplopiaראיה כפולה 

שריר ושלד
0.000.190.020.280.000.28פייזר((myositisדלקת שרירית חריפה 

0.020.280.020.40.000.4פייזר(Rhabdomyolysis)פירוק מוגבר של שריר 

17/01/2022מעודכן ל 



:ומעלה60מספר מנות חיסון גילאי 

אסטרזניקהמודרנהפייזרמנה

11,386,89614,245368

21,357,7626,786326

31,256,837783116

4501,1192711

.הטבלה כוללת מקרים שדווחו למשרד הבריאות ואינה בהכרח מעידה על קשר סיבתי

.  מקרים משמעותיים מועברים לדיון בוועדה לניהול סיכונים של משרד הבריאות הבוחנת התכנות של קשר סיבתי

משרד  , בנוסף לנתונים המוצגים בטבלה: הערות

הבריאות עוקב אחר תופעות נוספות שלא ניתן להציג  

60ההשוואה הינה לגיל . צפוייםעבורם שיעורים 

ההשוואה הינה לממוצע של הראשונה במנה . ומעלה

ההשוואה הינה לממוצע של השניהימים ובמנה 21

המקרים הנצפים נספרים באופן שונה  . ימים30

המספר הנצפה מתאר מקרי  : הצפוייםמהמקרים 

תחלואה בטווח זמן מסוים מאירוע נקודתי מוגדר 

הצפוי  המספר . ומשקף היארעות צוברת( חיסון)

מחושב לפי היארעות ממוצעת על פני תקופת מעקב  

למרות זאת יש קרבה  . ומשקף צפיפות היארעות, זהה

.  למעט במקרי קיצון, בין המדדים

ומעלה  60תופעות משמעותיות במעקב גילאי 
השוואה בין שיעור צפוי לשיעור נצפה

ם"המלבי צוות "השיעורים הצפויים מבוסס על המידע מקובץ האשפוזים והוכן עחישוב *

(יום מקבלת מנה שניה ושלישית30-יום מקבלת מנה ראשונה ו 21עד )אירועים משמעותיים בסמיכות לחיסון 

+60גילאי 

אבחנהקטגוריה
יצרן  

החיסון

שיעור  

100,000ל

מנות חיסון  

-שיעור צפוי ל

יום לפי  21

נתוני אשפוז  

-2017בשנים 

שיעור  )2019

(100,000-ל

שיעור  

100,000ל

מנות חיסון  

-שיעור צפוי ל

יום לפי  30

נתוני אשפוז  

-2017בשנים 

שיעור  )2019

(100,000-ל

שיעור  

100,000ל

מנות חיסון  

-שיעור צפוי ל

יום לפי  30

נתוני אשפוז  

-2017בשנים 

שיעור  )2019

(100,000-ל

0.220.450.220.650.080.65פייזרחוםכללי

0.140.830.001.180.001.18פייזרתגובה אלרגיתאלרגי

נוירולוגי

0.2237.950.1554.210.1654.21פייזרשבץ

0.3611.990.0017.130.0017.13פייזראירוע מוחי חולף

0.584.260.006.090.006.09פייזרחשד לפרכוס/ פרכוס 

0.140.980.151.40.001.4פייזרפציאליס

0.220.790.071.130.001.13פייזראבדן שמיעה פתאומי

0.140.60.070.860.000.86פייזרגיליאן ברה

0.0022.910.2232.730.0032.73פייזראבדן הכרה/ סינקופה 

0.140.310.000.440.000.44פייזר(  ראיה כפולה)דיפלופיה 

0.000.480.070.690.000.69פייזרמיאסטיניה גרביס

0.070.490.000.690.000.69פייזרטרשת נפוצה

/  זיהומי 

דלקתי

0.0044.330.0063.330.2463.33פייזרדלקת בדרכי השתן

0.0059.280.0784.690.2484.69פייזרדלקת ריאות

0.000.30.000.430.080.43פייזר((pancriatitisדלקת בלבלב 

0.004.280.076.110.006.11פייזרשוק ספטי

דלקת דמית )ציסטיטיס המורגית 

0.071.030.001.470.001.47פייזר(בשלפוחית השתן

0.070.320.000.460.000.46פייזרזיהום פולשני של הרקמות הרכות

17/01/2022מעודכן ל 



:ומעלה60מספר מנות חיסון גילאי 

.הטבלה כוללת מקרים שדווחו למשרד הבריאות ואינה בהכרח מעידה על קשר סיבתי

.  מקרים משמעותיים מועברים לדיון בוועדה לניהול סיכונים של משרד הבריאות הבוחנת התכנות של קשר סיבתי

משרד  , בנוסף לנתונים המוצגים בטבלה: הערות

הבריאות עוקב אחר תופעות נוספות שלא ניתן להציג  

60ההשוואה הינה לגיל . צפוייםעבורם שיעורים 

ההשוואה הינה לממוצע של הראשונה במנה . ומעלה

30ההשוואה הינה לממוצע של השניהימים ובמנה 21

המקרים הנצפים נספרים באופן שונה מהמקרים  . ימים

המספר הנצפה מתאר מקרי תחלואה בטווח  : הצפויים

ומשקף  ( חיסון)זמן מסוים מאירוע נקודתי מוגדר 

הצפוי מחושב לפי היארעות  המספר . היארעות צוברת

ומשקף צפיפות , ממוצעת על פני תקופת מעקב זהה

למעט , למרות זאת יש קרבה בין המדדים. היארעות

.  במקרי קיצון

ומעלה  60תופעות משמעותיות במעקב גילאי 
השוואה בין שיעור צפוי לשיעור נצפה

ם"המלבי צוות "השיעורים הצפויים מבוסס על המידע מקובץ האשפוזים והוכן עחישוב *

אסטרזניקהמודרנהפייזרמנה

11,386,89614,245368

21,357,7626,786326

31,256,837783116

4501,1192711

(יום מקבלת מנה שניה ושלישית30-יום מקבלת מנה ראשונה ו 21עד )אירועים משמעותיים בסמיכות לחיסון 

+60גילאי 

אבחנהקטגוריה
יצרן  

החיסון

שיעור  

מנות  100,000ל

חיסון  

21-שיעור צפוי ל

יום לפי נתוני  

אשפוז בשנים  

2017-2019

-שיעור ל)

100,000)

שיעור  

מנות  100,000ל

חיסון  

30-שיעור צפוי ל

יום לפי נתוני  

אשפוז בשנים  

2017-2019

-שיעור ל)

100,000)

שיעור  

מנות  100,000ל

חיסון  

30-שיעור צפוי ל

יום לפי נתוני  

אשפוז בשנים  

2017-2019

-שיעור ל)

100,000)

קרדיווסקולרי

0.141.130.521.610.401.61פייזרדלקת קרום הלב

0.000.110.220.160.000.16פייזרדלקת שריר הלב

0.1451.540.0773.630.1673.63פייזרהפרעות קצב

0.3635.360.0050.510.0050.51פייזראוטם חריף בשריר הלב

0.0742.430.0060.620.0060.62פייזרהחמרה באי ספיקת לב

0.002.950.154.220.004.22פייזרפקקת ורידים עמוקה  

0.004.360.156.220.086.22פייזרתסחיף ריאה

0.070.20.000.280.000.28פייזרטמפונדה קרדיאלית

0.071.290.071.840.001.84פייזרתפליט פריקרדיאלי

0.0060.150.0085.920.0885.92פייזרכאב חזה

0.000.170.070.240.000.24פייזר((sarcoidosisסרקואידוזיס

המטולוגי

0.0010.001.420.081.42פייזרתרומבוציטופניה

0.000.330.000.480.080.48פייזר((ITPאימונית -רמה נמוכה של טסיות דם 

0.140.370.000.520.000.52פייזראנמיה

ריאתי
0.007.230.0710.330.0010.33פייזרכשל נשימתי חריף

0.0027.890.0739.850.0039.85פייזרקשיי נשימה

0.0715.190.0021.690.0021.69פייזרהקאותגסטרו

0.001.180.001.690.081.69פייזרדימום זגוגיתיעיניים

17/01/2022מעודכן ל 



(בוסטר)תופעות בסמיכות לקבלת מנה רביעית 

מספר דיווחים קטגוריהתופעות שדווחו לפי

8 תופעות כלליות

4 מקומיותתופעות

0 תופעות נוירולוגיות

0 תופעות אלרגיות ואנפילקסיס

1* תופעות משמעותיות במעקב

3 (אשפוזים)משמעותיות תופעות

(.  75-79קבוצת גיל )ימים לאחר החיסון 3הפרעת קצב ארוע*

ברקע מחלה קרדיאלית

אסטרזניקהמודרנהפייזרמנה

439,4071011

:מספר מחוסנים במנה רביעית

ישנם אנשים שדיווחו על יותר מתופעה אחת לאדם| הנתונים הינם על פי הדיווחים למשרד הבריאות : הערות
17/01/2022מעודכן ל



בסמיכות לקבלת מנה רביעית  ( SAE)דיווחים משמעותיים 
(בוסטר)

גילקבוצת

הזמן טווח

מקבלת 

החיסון  

לאבחנה

רקע רפואיאבחנה

אי ספיקת כליות כרונית,סכרת, ד"יל(pericarditis)דלקת קרום הלב ימים75-792

אי ספיקת כליות כרונית,סכרת, ד"ילהתלקחות  -אי ספיקת כליות ימים70-758

פטירהיום80-841
מחלת ריאות , דמנציה, סכרת, ד"יל, אי ספיקת לב

חסימתית כרונית

18
.הטבלה כוללת מקרים שדווחו למשרד הבריאות ואינה בהכרח מעידה על קשר סיבתי

.  מקרים משמעותיים מועברים לדיון בוועדה לניהול סיכונים של משרד הבריאות הבוחנת התכנות של קשר סיבתי

17/01/2022מעודכן ל





12-15גילאי –תופעות שדווחו 

17/01/2022מעודכן ל 

:12-15מספר מחוסנים בקבוצת הגיל 
88,790–3מנה 364,069–2מנה 439,519–1מנה 

ישנם אנשים שדיווחו על יותר מתופעה אחת לאדם| הנתונים הינם על פי הדיווחים למשרד הבריאות : הערות

בתת דיווח  כי מדובר סביר . הקליניםבסמיכות לחיסון נמוך מזה שנצפה בניסויים המופיעות שיעור הדיווחים על תופעות קלות 

.של הציבור על תופעות קלות שלא מצריכות מעקב רפואי ולא פוגעות בשגרת החיים

מספר דיווחים על תופעות בסמיכות לקבלת החיסון

3מנה 2מנה 1מנה 

28169145תופעות כלליות

המופיעות באזור ההזרקה  )תופעות מקומיות 

9115214(בלבד

1250תופעות נוירולוגיות

010תופעות אלרגיות ואנפילקסיס

4172תופעות משמעותיות

639

207

27 0 9

1,898

418

14 3 47

507

158

0 0 23
0
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400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

תופעות כלליות תופעות מקומיות  
המופיעות באזור )

(ההזרקה בלבד

תופעות נוירולוגיות תופעות אלרגיות  
ואנפילקסיס

תופעות  
משמעותיות

ת 
נו

מ
ן 

ליו
מי

 ל
ר
עו

שי

סווג התופעות בסמיכות לקבלת החיסון שיעור למיליון מנות חיסון  

1מנה  2מנה  3מנה 



12-15תופעות משמעותיות שדווחו גילאי 

17/01/2022מעודכן 

משרד הבריאותל "י מנכ"שמונתה עלניהול סיכונים בוועדה ייעודית נידונו המקרים 

הבריאותהנתונים הינם על פי הדיווחים למשרד : הערה

/ אשפוז

/ מיון 

רופא  

מטפל

מנהאבחנה
הזמן מקבלת החיסון טווח

פניה למיון/ לאשפוז 

החלטת ועדת ניהול  

סיכונים

שעה11(Rhabdomyolysis)פירוק מוגבר של תאי השריר אשפוז
קשר סיבתי  לא נמצא

לחיסון

אשפוז
ימים110(ראיה כפולה)חולפת דיפלופיה

קשר סיבתי  לא נמצא

לחיסון

דלקת ריאות עקב אספירציהאשפוז
יום11

קשר סיבתי  לא נמצא

לחיסון

אשפוז
בתהליך בדיקהימים128דימום וסתי מוגבר

אשפוז
שעה11עילפון

קשר סיבתי  לא נמצא

לחיסון

בתהליך בדיקהשעות12התלקחות של אורטיקריה כרוניתאשפוז

רופא 

מטפל
בתהליך בדיקהימים12התלקחות הפרעה כלייתית ידועה



12-15תופעות משמעותיות שדווחו גילאי 

17/01/2022מעודכן ל 

משרד הבריאותל "י מנכ"שמונתה עלניהול סיכונים בוועדה ייעודית נידונו המקרים 

הבריאותהנתונים הינם על פי הדיווחים למשרד : הערה

/ אשפוז

מיון
מנהאבחנה

הזמן מקבלת  טווח

/ החיסון לאשפוז 

פניה למיון

החלטת ועדת ניהול סיכונים

קשר סיבתי אפשרי לחיסוןשבועות23(pericarditis)דלקת בקרום הלב אשפוז

שבוע21(Transverse myelitis)דלקת בחוט השדרה אשפוז
לא ניתן לשלול קשר סיבתי  

לחיסון

קשר סיבתי לחיסוןלא נמצאיום21גסטרואנטריטיסאשפוז

נמצא קשר סיבתי לחיסוןשעה21(אנפילקסיס)תגובה אלרגית חריפה מיון

בתהליך בדיקהימים26לימפה מוגדלותקשריותאשפוז



דלקת בשריר הלב  

:מנה שניה

,  זכרים11, מקרים12•
.נקבה1

ימים לאחר קבלת  1-5•
החיסון

כולם שוחררו מאשפוז•

:מנה ראשונה

.  זכר, 1מקרה •

ימים לאחר קבלת 5•
החיסון

שוחרר מאשפוז•

12-15מקרים של דלקת בשריר הלב בגילאי 15דווחו 17/01/2022לנכון 

88,790שניה ומקבלי מנה 364,069, ראשונהמקבלי מנה 439,519מתוך 

מקבלי מנה שלישית

מיוקרדיטיסהבריאות במסגרת ניטור פעיל למקרי הנתונים הינם על פי הדיווחים למשרד : הערות

:מנה שלישית

.זכרים, מקרים2•

ימים לאחר קבלת  3-4•
החיסון

כולם שוחררו מאשפוז•

17/01/2022מעודכן ל 



מקרים עם דלקת בשריר הלב  15של הסתמנות קלינית 
(N = 15)בסמיכות לחיסון 

ההסתמנות הקלינית ברב המקרים קלה

ימים2-6-טווח משך האשפוז •

לא היה צורך בהתערבות פולשנית או בתרופות ייעודיות לשיפור תפקוד הלב•

(81.3±17.3-ממוצע )הדופק היה בטווח התקין •

לא היו הפרעות קצב•

לא היה אירוע של שוק•

(26.7%)4/15-פריקרדיאלי תפליט : באקו•

שחזר תפקוד בגבול התחתון של הנורמה באקו ראשון–( 13.3%)2/15-שמאל תפקוד חדר 
.לתפקוד תקין תוך כדי אשפוז באקו חוזר

17/01/2022מעודכן ל





5-11גילאי –תופעות שדווחו 

17/01/2022מעודכן ל 

:5-11מספר מחוסנים בקבוצת הגיל 
167,108–2מנה 315,084–1מנה 

ישנם אנשים שדיווחו על יותר מתופעה אחת לאדם| הנתונים הינם על פי הדיווחים למשרד הבריאות : הערות

בתת דיווח  כי מדובר סביר . הקליניםבסמיכות לחיסון נמוך מזה שנצפה בניסויים המופיעות שיעור הדיווחים על תופעות קלות 

.של הציבור על תופעות קלות שלא מצריכות מעקב רפואי ולא פוגעות בשגרת החיים

מספר דיווחים על תופעות בסמיכות לקבלת החיסון

2מנה 1מנה 

14767תופעות כלליות

המופיעות באזור ההזרקה  )תופעות מקומיות 

3216(בלבד

62תופעות נוירולוגיות

2תופעות אלרגיות ואנפילקסיס

12תופעות משמעותיות

467
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תופעות כלליות תופעות מקומיות 
המופיעות באזור  )

(ההזרקה בלבד

תופעות נוירולוגיות תופעות אלרגיות  
ואנפילקסיס

תופעות משמעותיות
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ר
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שי

סווג התופעות בסמיכות לקבלת החיסון שיעור למיליון  
מנות חיסון  

1מנה  2מנה 

נכלל בהתוויה5-11חיסון ילדים בני -23/11/2021החל מ



5-11גילאי תופעות משמעותיות שדווחו 

17/01/2022מעודכן ל הבריאותהנתונים הינם על פי הדיווחים למשרד : הערה

שעות לאחר מנה ראשונה4( ראשון בחיים)פרכוס טוני קלוני •

.ימים לאחר מנה שניה13(supraventricular tachycardia)הפרעת קצב•

ימים לאחר מנה שניה9( ITP)אימונית –ורמה נמוכה של טסיות דם ( purpura)ארגמנת •

ועדת רופאי ילדים בוחנת מקרים משמעותיים לאפשרות של קיום קשר סיבתי לחיסון

לא דווחו מקרים של דלקת בשריר הלב בקבוצת גיל זו17/01/2022נכון ל 

תופעות משמעותיות שדרשו אשפוז
:5-11מספר מחוסנים בקבוצת הגיל 

167,108–2מנה 315,084–1מנה 



*בכל קבוצות הגילמיוקרדיטיסמקרי 
פייזר- mRNAחיסון 

מיוקרידטיסי ועדה מקצועית לבחינת מקרי "לא כולל מקרים שדווחו ונשללו ע*

מיוקרדיטיסהבריאות במסגרת ניטור פעיל למקרי הנתונים הינם על פי הדיווחים למשרד : הערות

,  כאב בחזהבתסמינים כגון המופיעה לרוב בזכרים צעירים ומאופיינת , נגיף הקורונהנגיפים לרבות היא דלקת בשריר הלב היכולה להיגרם ממגוון של מיוקרדיטיס

.קלה וחולפת המחייבת אשפוז קצרמדובר במחלה ברוב הגדול של המקרים . קוצר נשימה או דפיקות לב

.פייזרישנו סיכון מוגבר לפתח דלקת בשריר הלב בסמיכות לקבלת מנה שניה של החיסון נגד נגיף קורונה החדש תוצרת , 31/05/2021סיכום והמלצה מיום על פי 

.רוב המקרים הינם קלים, כןכמו . עולהזה הולך ונחלש ככל שגיל המתחסן קשר .  נדירהבתופעה יחסית מדובר . צעיריםהסיכון הינו בעיקר בנערים וגברים 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2109730

17/01/2022מעודכן ל 

קבוצת גילמין

*3מנה 2מנה 1מנה 
(ימים לאחר החיסון0-30)(ימים לאחר החיסון0-30)(ימים לאחר החיסון0-21)

מספר מנות חיסון
מספר מקרי 

מדווחיםמיוקרדיטיס

למיוקרדיטיססיכון 

.  בכלל המתחסנים

...  מקרה אחד ל

מתחסנים  

מספר מנות חיסון
מספר מקרי 

מיוקרדיטיס מדווחים

סיכון למיוקרדיטיס  

.  בכלל המתחסנים

...  מקרה אחד ל

מתחסנים  

מספר מנות חיסון
מספר מקרי 

מיוקרדיטיס מדווחים

סיכון למיוקרדיטיס  

.  בכלל המתחסנים

...  מקרה אחד ל

מתחסנים  

נקבה

5-11152,287080,06400

12-15217,5560179,8841179,88442,8030

16-19257,3030230,3962115,198141,820270,910

20-24269,5201269,520248,057549,611180,7190

25-29252,0970233,7442116,872165,3640

30+2,148,34921,074,1752,055,4048256,9261,712,8382856,419

זכר

5-11162,592086,21700

12-15213,6871213,687176,6871116,06244,4332

16-19263,130387,710232,314356,638140,930915,659

20-24281,853646,976258,501279,574181,632725,947

25-29262,861387,620244,4302111,640171,6471171,647

30+2,003,6516333,9421,922,6002868,6641,606,09414114,721

6,332,599225,868,2341404,388,28037כ"סה

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/vaccine-efficacy-safety-follow-up-committee/he/files_publications_corona_myocarditis-12.20-05.21.pdf
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2109730


בכל קבוצות הגילמיוקרדיטיסמקרי 
מודרנה- mRNAחיסון 

מיוקרדיטיסהבריאות במסגרת ניטור פעיל למקרי הנתונים הינם על פי הדיווחים למשרד : הערות

,  כאב בחזהבתסמינים כגון המופיעה לרוב בזכרים צעירים ומאופיינת , נגיף הקורונהנגיפים לרבות היא דלקת בשריר הלב היכולה להיגרם ממגוון של מיוקרדיטיס

.קלה וחולפת המחייבת אשפוז קצרמדובר במחלה ברוב הגדול של המקרים . קוצר נשימה או דפיקות לב

.פייזרישנו סיכון מוגבר לפתח דלקת בשריר הלב בסמיכות לקבלת מנה שניה של החיסון נגד נגיף קורונה החדש תוצרת , 31/05/2021סיכום והמלצה מיום על פי 

.רוב המקרים הינם קלים, כןכמו . עולהזה הולך ונחלש ככל שגיל המתחסן קשר .  נדירהבתופעה יחסית מדובר . צעיריםהסיכון הינו בעיקר בנערים וגברים 

17/01/2022מעודכן ל

*גילקבוצת מין

3מנה 2מנה 1מנה 
(ימים לאחר החיסון0-30)(ימים לאחר החיסון0-30)(ימים לאחר החיסון0-21)

מספר מנות  

חיסון

מספר מקרי 

מיוקרדיטיס  

מדווחים

סיכון  

למיוקרדיטיס  

בכלל  

.  המתחסנים

...  מקרה אחד ל

מתחסנים 

מספר מנות  

חיסון

מספר מקרי 

מיוקרדיטיס  

מדווחים

סיכון  

למיוקרדיטיס  

בכלל  

.  המתחסנים

...  מקרה אחד ל

מתחסנים 

מספר מנות  

חיסון

מספר מקרי 

מיוקרדיטיס  

מדווחים

סיכון  

למיוקרדיטיס  

בכלל  

.  המתחסנים

...  מקרה אחד ל

מתחסנים 

נקבה

18-195,59801,7040320-

20-2414,54004,18701170-

25-2912,28204,03101130-

30+50,666150,66618,476118,4769790-

זכר

18-195,13101,67211,672460-

20-2412,32104,09401330-

25-2911,17304,01001310-

30+43,614016,30401,0140-

155,325154,47822,5650כ"סה

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/vaccine-efficacy-safety-follow-up-committee/he/files_publications_corona_myocarditis-12.20-05.21.pdf


בסמיכות לקבלת חיסון מול  מיוקרדיטיסשיעורי 
שיעורי תחלואה קשה בקורונה

לא מחוסנים ומחוסנים רק במנה אחת* 

בשקף הקודם" בכל קבוצות הגילמיוקרדיטיסמקרי "הסיכון לפי מספר המנה אינו זהה ומפורט בטבלה : הערה

15/12/2021מעודכן ל

קבוצת גילמין

מיוקרדיטיס בסמיכות  

שיעור  , לקבלת חיסון

למיליון מנות חיסון

מקרי מיוקרדיטיס  

קשים בסמיכות לקבלת  

שיעור למיליון  , חיסון

מנות חיסון

,  חולי קורונה קשה

שיעור  , קריטי ונפטרים

*  למיליון לא מחוסנים

נקבה

5-1130.6

12-152.3237.6

16-196.3637.4

20-248.42.81,042.9

25-293.02,052.1

30+1.90.221,405.9

זכר

5-1150.9

12-1532.2107.4

16-1973.11.6450.8

20-2454.12.7736.3

25-2936.01,942.4

30+8.20.326,965.1



הפרעות במחזור החודשי/שינויים

.התקבלו במשרד הבריאות כמו גם ברשויות בריאות אחרות בעולם, Covid-19דיווחים אודות אי סדירות של המחזור החודשי בסמיכות לקבלת חיסונים כנגד •

.  שינוי בזמני הוסת החודשית ודימום חריג בנשים לאחר גיל המעבר, הדיווחים כללו תופעות של דימום ווסתי כבד או בלתי צפוי•

האנגלית והשוויצרית ומציינות כי שכיחות הדיווח הינה נמוכה ביחס לשכיחות התופעות  , ל פורסמו גם ברשות האירופאית''הודעות אודות התופעות הנ•
.  באוכלוסייה הכללית ללא קשר לחיסון וכן ביחס למספר מנות החיסון שניתנו

מדובר בתופעה שחולפת תוך מספר שבועות ולא נותר  27/12/2021מתאריך נאונטולוגיה וגנטיקה, על פי נייר עמדה של המועצה הלאומית לרפואת נשים•
. כל נזק לפוריות או לסדירות המחזור בטווח הארוך

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/corona-fertility/he/files_publications_Committees_national_councils_gynecology_genetics_corona-fertility.pdf

מחוסנות מצא כי החיסון גורם להארכה של כיממה 60%-כ–נשים באמצעות אפליקציה לתיעוד מחזור 4000-מחקר אשר פרסם לאחרונה עקב אחר כ•
-וכ)מאלו הלא מחוסנות בכיומייםנשים אשר קיבלו את שתי מנות החיסון באותו המחזור חוו זמן מחזור ארוך יותר (. אך לא בזמן הווסת)באורך במחזור 

.אך ההארכה לא נמשכה יותר משתי תקופות מחזור–( ימים בזמן המחזור8-מהן אף חווה הארכה של כ10%
https://journals.lww.com/greenjournal/Fulltext/9900/Association_Between_Menstrual_Cycle_Length_and.357.aspx

,  יש לציין כי תופעות אלו לרב אינן מובילה לאשפוז ולכן אין דרך לדעת את שכיחותן באוכלוסייה בשנים עברו. הבריאות ממשיך לעקוב אחר הממצאיםמשרד •
(.מה שיכול להעיד על קשר אפשרי לחיסון)ולהשוות האם כעת השכיחות גבוהה יותר 

מאחר ותופעות אלו  . מתח ועוד, נטילת תרופות, הפרעות בווסת הינן שכיחות ועלולות להופיע מסיבות רבות כגון הפרעות הורמונליות
.יש לפנות לרופא המטפל לבירור, במידה והנך חווה תופעה חריגה וממושכת, עלולות להוות גם תסמינים של מצבי מחלה שונים

17/01/2022מעודכן ל

:פרסומים אודות שינויים במחזור החודשי ברשויות שונות
MHRA - https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirus-vaccine-summary-of-yellow-card-reporting
SWISSMEDIC - https://www.swissmedic.ch/swissmedic/en/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccines-safety-update-3.html
EMA (PRAC) - https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-safety-update/covid-19-vaccine-safety-update-comirnaty-6-october-2021_en.pdf

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/corona-fertility/he/files_publications_Committees_national_councils_gynecology_genetics_corona-fertility.pdf
https://journals.lww.com/greenjournal/Fulltext/9900/Association_Between_Menstrual_Cycle_Length_and.357.aspx
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirus-vaccine-summary-of-yellow-card-reporting
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/en/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccines-safety-update-3.html
https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-safety-update/covid-19-vaccine-safety-update-comirnaty-6-october-2021_en.pdf


אין השפעה על פוריות והריון

:  והאנגליתהרשות האירופאית , CDCידי המקיפה ועדכנית שנעשתה על בהערכה 
.פוריות והריוןעל נמצא קשר בין חיסונים נגד קורונה להשפעה לא

27/12/2021נאונטולוגיה וגנטיקה מתאריך , על פי נייר עמדה של המועצה הלאומית לרפואת נשים
ובמיוחד  האוכלוסיההמועצה ממליצה לכלל . אין כל הוכחה שהחיסון גורם לירידה בפריון של הזוג

.לנשים הרות ולנשים מניקות להתחסן כנגד נגיף הקורונה, לנשים בגיל הפוריות

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/corona-fertility/he/files_publications_Committees_national_councils_gynecology_genetics_corona-fertility.pdf

:עיון בספרות מקצועית

• https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2784193
• https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2113891
• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8117969/pdf/NEJMoa2104983.pdf
• Receipt of COVID-19 Vaccine During Pregnancy and Preterm or Small-for-Gestational-Age at Birth — Eight Integrated 

Health Care Organizations, United States, December 15, 2020–July 22, 2021
• https://academic.oup.com/aje/advance-article/doi/10.1093/aje/kwac011/6511811 - https://www.nih.gov/news-

events/news-releases/covid-19-vaccination-does-not-reduce-chances-conception-study-suggests

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/corona-fertility/he/files_publications_Committees_national_councils_gynecology_genetics_corona-fertility.pdf
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2784193
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2113891
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8117969/pdf/NEJMoa2104983.pdf
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7101e1.htm?s_cid=mm7101e1_w
https://academic.oup.com/aje/advance-article/doi/10.1093/aje/kwac011/6511811
https://www.nih.gov/news-events/news-releases/covid-19-vaccination-does-not-reduce-chances-conception-study-suggests


והריוןאין השפעה על פוריות 
ספרות מקצועית

*:האישה והגברראייה לפגיעה כלשהי בפריון , עד כה, לא מצאה, פריוןשורת מחקרים בתחום 

לא מצא כל השפעה על התפקוד השחלתי או על הרזרבה  mRNAימים לאחר קבלת חיסון 7-85, זוגות בטיפולי הפריה חוץ גופית36מחקר אשר עקב אחר –רזרבה שחלתית •

https://rbej.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12958-021-00757-6. השחלתית במחזורי ההפריה העוקבים

.mRNAלא מצא כל הבדל באיכות הזקיקים השחלתיים בין מטופלות אשר חוסנו לכאלו אשר לא חוסנו בחיסון IVFמטופלות 32מחקר אשר עקב אחר –שחלתי תפקוד •

https://academic.oup.com/humrep/article/36/9/2506/6345462

לבין אלו אשר mRNAניסיונות החזרת עוברים לרחם לא מצא הבדל בין סיכויי ההשרשה בין נשים אשר חוסנו בחיסוני 143מחקר אשר עקב אחר -השרשת עוברים ברחם יכולת •

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666334121000684. לא חוסנו

.  לא הראה כל השפעה של חיסון פייזר על פוריות האישהIVFנשים במהלך טיפולי 47מחקר אשר עקב אחר –בפוריות פגיעה •

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.30.21258079v1

.לא מצא כל עדות לעליה בסיכון להפלה בעקבות החיסון–ובחן את הקשר בין חיסון בשליש הראשון להיריון להפלה היריונותאלף 18-מחקר אשר בחן כ–להפלות סיכון •

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2114466

. mRNAלא הראה עליה בסיכון להפלה במהלך ההיריון בעקבות קבלת חיסון היריונות2500-נוסף אשר עקב אחר כמחקר •

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2113891

אשר נמשכו  להריונות השבועות טרם להפלה לא העלה את הסיכון להפלה ביחס 4אלף הפלות הראה כי חיסון במהלך 13-מתוכם כ, היריונותאלף 105-אשר בחן נתוני כמחקר •

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2784193. כסדרם

.  כל השפעה משתני הזרעהיתהמן המחקר עולה כי לחיסון לא . גברים אשר עברו טיפולי הפריה43מחקר אשר בחן את איכות הזרע של –פוריות הגבר •
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.30.21255690v1.full.pdf

.  מתנדבים לא הראה ירידה בכל משתני הזרע של המחוסנים לאחר קבלת שתי מנות חיסון45אשר בחן את איכות הזרע של מחקר •
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2781360

י מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה"סקירת ספרות הוכנה ע*

https://rbej.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12958-021-00757-6
https://academic.oup.com/humrep/article/36/9/2506/6345462
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666334121000684
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.30.21258079v1
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2114466
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2113891
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2784193
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.30.21255690v1.full.pdf
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2781360


בטיחות החיסון–מקורות מידע נוספים 

EMA-אירופה 
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty#safety-updates-section

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/spikevax#safety-updates-section

https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-safety-update/covid-19-vaccines-safety-update-20-january-2022_en.pdf

CDC–ב "ארה
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/slides-2022-01-05.html

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm705152a1.htm?s_cid=mm705152a1_w

אנגליה

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirus-vaccine-summary-of-yellow-card-reporting

גרמניה

https://www.pei.de/EN/newsroom/dossier/coronavirus/medicine-safety.html

איטליה

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34043934/
34

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty#safety-updates-section
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/spikevax#safety-updates-section
https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-safety-update/covid-19-vaccines-safety-update-20-january-2022_en.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/slides-2022-01-05.html
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm705152a1.htm?s_cid=mm705152a1_w
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirus-vaccine-summary-of-yellow-card-reporting
https://www.pei.de/EN/newsroom/dossier/coronavirus/medicine-safety.html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34043934/


בטיחות החיסון–מקורות מידע נוספים 

פייזרמאמר הבטיחות המקורי של חיסון 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2034577

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.28.21261159v1

ח כללית"מכון המחקר של קופ

http://clalitresearch.org/largest-real-world-study-of-covid-19-vaccine-safety-published-by-israels-clalit-research-institute-in-the-new-england-journal-of-medicine/

מאמרי בטיחות נוספים

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214750021000792

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/01410768211013437

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2788172

https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2772137

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2107659
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