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1דיון 
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10.1.2021תאריך 



ועדת מעקב לחיסוני קורונה

2

משרד  •
הבריאות

קופות החולים  •

אקדמיה  •

נציגי ציבור•



בטיחות  

כמות מתחסנים 

מועילות  

ועדת המעקב–1מתוך סיכום דיון 



ועדת המעקב–1מתוך סיכום דיון 

חיסונים לפי תאריך ומצטברמספר 

10/1/20218:00-מעודכן ל4



המעקבועדת –1מתוך סיכום דיון 
פילוח גילאים
תוצר ראשוני

10K-שיעור ל(מיליונים)אוכלוסייה מתחסניםקבוצת גיל
אחוז מקבוצת הגיל 

שהתחסנו
אחוז מכלל החיסונים

16*-1913,9240.572432%1%

20-2980,9001.286336%5%

30-39132,5271.191,11711%7%

40-49211,7991.081,96020%12%

50-59282,1740.833,38934%16%

60-69463,0310.746,29663%26%

70-79376,0980.468,13881%21%

80+206,2930.277,55376%12%

----49,682**מידע חסר 

72%חוסנו 
+60-מבני ה

מהחיסונים 59%

+60ניתנו לבני 

גיל מינימאלי לאישור הבטיחותי לחיסון–16* 
דיווח טלפוני שיושלם ויעבור טיוב במערכות המידע של משרד הבריאות**

חוסנו1,767,318כ "סה

06:33 2021-01-10



ועדת המעקב–1מתוך סיכום דיון 

פילוח לפי מגזרים
תוצר ראשוני

(15%)273,701מחוסרי שיוך עיר

ישנם פערי דיווח שיושלמו ויעברו  , בנוסף
טיוב במערכות המידע של משרד הבריאות

999,437 351,825 119,058 22,922 1,767,318 כ"מתחסנים סה

608,854 218,069 44,836 11,525 1,045,422 +60מתחסנים 

חוסנו1,767,318כ "סה

06:33 2021-01-10
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חברה כללית ערים מעורבות חברה ערבית ללא ערים 
מעורבות

חברה חרדית ללא ערים 
מעורבות

כולל חסרי שיוך, כלל ארצי

שיעור התחסנות בחלוקה לפי מגזרים

אחוז מתחסנים בכלל האוכלוסייה אתמול אחוז מתחסנים בכלל האוכלוסייה

אתמול+ 60אחוז מתחסנים בגילאים  +60אחוז מתחסנים בגילאים 



ועדת המעקב–1מתוך סיכום דיון 
ומעלה60מחלימים בגיל + מקבלי חיסון סטטוס 

1,368,100n=

10/1/20218:00-מעודכן ל7



מועילות החיסון–נתונים למעקב 

בטיחות  

כמות מתחסנים 

מועילות  



חולים שנמצאו חיוביים לאחר קבלת החיסון

10/1/202108:00-מעודכן ל9

אחוז חיובייםימים+ 15נבדקים אחוז חיובייםימים8-14נבדקים אחוז חיובייםימים1-7נבדקים קבוצת גיל

16-191,3156.4%2838.1%175.9%

20-296,4746.1%2,0006.7%2072.9%

30-3910,3534.2%3,7816.2%6732.2%

40-4914,5073.8%5,0715.4%8102.5%

50-5915,2474.6%5,1336.3%7293.3%

60-6916,2705.1%8,4537.9%1,2015.2%

70-799,3234.9%4,9478.0%6694.9%

80-895,9554.5%3,4984.3%1654.8%

90+3,1233.3%1,8572.7%429.5%

82,5674.6%35,0236.4%4,5133.8%כ"סה

עולה כי נצפית  מהנתונים *

ירידה במספר חולים רק  

יום ומעלה15אחרי 

לא מספיקה לצורך 1מנה *

ולכן חייבים  הגנה מהנגיף 

להקפיד על מסכה וריחוק  

חברתי



לאחר קבלת החיסוןקורונה חולים שאושפזו עקב מחלת 

10/1/202108:00-מעודכן ל10

כ"סהימים אחר החיסון+ 15אימותימים אחרי החיסון8-14אימותימים אחרי החיסון1-7אימותקבוצת גיל

20-292114

30-393104

40-4955010

50-59206026

60-695028280

70-7964402106

80-896829198

90+3214147

2441247375כ"סה

לא מספיקה לפתח 1מנה *

הגנה מהנגיף

באשפוז רק לאחר ירידה *

יום ומעלה 15



בטיחות החיסון–נתונים למעקב 

בטיחות  

כמות מתחסנים 

מועילות  



התפלגות גיל ומין למקבלי החיסון ולמדווחים על תופעות

מדווחים על תופעות מקבלי החיסון

10.1.202116:00-מעודכן ל



מתחסנים1,700,000סווג התופעות מתוך כ 

11/1/202116:30-מעודכן ל13

*



מתחסנים1,700,000סווג התופעות מתוך כ 

9/1/202117:30-מעודכן ל14

*



1,700,000מתוך כ , (N=381)תופעות מקומיות 
מתחסנים

8/1/202110:00-מעודכן ל15



1,700,000מתוך כ ( N=475)תופעות כלליות 
מתחסנים

8/1/202110:00-מעודכן ל16



1,700,000מתוך כ , (N=76)תופעות אלרגיות 
מתחסנים

8/1/202110:00-מעודכן ל17



מתחסנים1,700,000מתוך כ , תופעות נוירולוגיות
(N=92)

8/1/202110:00-מעודכן ל18



אשפוזים בסמיכות לקבלת החיסון

11/1/202117:00-מעודכן ל

מס

פר

מגד/גיל

ר

סטטוסאבחנה

פרכוסנ176

פרכוסים  -ברקע

3וארועים דומים ב

שנים אחרונות

ככל הנראה

נובע ממחלת  

רקע 

DIC, אורוספסיסז273

יתר לחץ -ברקע 

הגדלת , דם

צינטור  , פרוסטטה

,  עצמי משלפוחית

התקף  \אירוע מוחי

איסכמי בעבר

ככל הנראה

נובע ממחלת  

רקע

קשיי נשימה ז346

CHFוCOPD-ברקע 

ככל הנראה

נובע ממחלת  

רקע

אורטיקריהנ436

 Ankylosing-ברקע 

Spondylitis, 

Rheumatoid 

arthriris  מטופלת

בקוסנטקס

קשר סיבתי  

אפשרי

TIAנ580

, יתר לחץ דם-ברקע 

דיסליפידמיה  , סוכרת

.  ומחלות נוספות

ככל הנראה

נובע ממחלת  

רקע

פציאליס, פרסטזיותז649

-ברקע 

היפרליפידמיה  

קשר סיבתי  

אפשרי   

שבץז767

-ברקע 

היפרליפידמיה

לאור רקע 

רפואי 

לא ניתן לקבוע  

קשר סיבתי

TIAנ875

, יתר לחץ דם-ברקע 

,  היפרליפידמיה

היפותירויד

ככל הנראה

נובע ממחלת  

רקע

מס

פר

מגד/גיל

ר

MIנ989סטטוסאבחנה

יתר  . ICDמושתלת -ברקע 

סוכרת, לחץ דם

,  אנמיה חמורה

היפרליפידמיה  

ככל הנראה

נובע ממחלת רקע

חוסר תחושה במחצית  נ1049

הפנים בימין ובפלג גוף ימין

,  מיגרנות, סוכרת-ברקע 

מעשנת

לאור רקע  

רפואי

לא ניתן לקבוע קשר סיבתי

קשר סיבתי אפשריתגובה אלרגית  נ1164

פרכוסיםנ1283

חולה אונקולוגי עם  -ברקע 

בהוספיס  , סרטן גרורותי

לאחר , אפילפסיה, בית

אירוע מוחי אירועים חוזרים  

של פרכוסים

ככל הנראה

נובע ממחלת רקע

קשר סיבתי אפשריITPז1354

תסמונת מערכתית רב  ז1423

בבירור נמצא –דלקתית 

שחלה בקורונה ללא  

( .  לפי סרולוגיה)תסמינים 

התופעה מוכרת כסיבוך  

של מחלת קורונה

טיפול בקהילה

המקרה בבדיקה

המקרה בבירורפגיעה כלייתיתז1550

1,700,000מתוך *

מספר , מתחסנים

אשפוזים מצומצם  

אצל חולים עם  

קשותמחלות רקע 

נמצא כי בבדיקה *

מרבית האשפוזים 

הנם  כתוצאה  

ממחלות הרקע



סיכום

על פי ניתוח הנתונים מהיצרנים 
ודיווחים על תופעות לוואי ממשרד  

ניתן לקבוע שהתופעות , הבריאות
שדווח עד כה דומות בשכיחותן ובאופיין 

לאוכלוסיהלחיסונים אחרים הניתנים 
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