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המצגת שלפניכם מסכמת את הדיווחים על תופעות בסמיכות לחיסון  שהתקבלו
עד לתאריך 31.03.2021 

סמיכות מתייחס לטווח זמן של עד 30 יום מקבלת החיסון ולגבי תופעות מסוימות כגון תסמונת גיאן ברה עד 90 יום.

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

במצגת זו כלולים גם דיווחים על תופעות משמעותיות בסמיכות לקבלת החיסון.
תופעות משמעותיות הינן תופעות שמשרד הבריאות בודק שאין בהם עלייה ביחס לשיעור התחלואה הצפוי. 

ביחס למצגות הקודמות שיטת החישוב השתנתה ומכיוון שהמעקב אחרי המתחסנים הוא ל-30 יום בלבד, 
השיעור הצפוי המחושב כעת גם הוא לחודש ממוצע ולא יקיף את תקופת החיסון כולה כפי שנעשה קודם.

בעקבות כ-64 דיווחים שהתקבלו על דלקת בשריר הלב )myocarditis(, משרד הבריאות ממשיך לאסוף נתונים ומנתח אותם בהשוואה לדיווחים
על מחלה זו המאובחנת כל חודש בישראל בלי קשר לחיסון על מנת לבדוק אפשרות לקשר סיבתי בין קבלת החיסון לדלקת בשריר הלב. 

בנוסף, משרד הבריאות נמצא בקשר רציף עם ארגוני בריאות בינלאומיים לקבלת מידע על מקרים דומים בסמיכות לקבלת החיסון שאירעו במדינות אחרות.
חשוב לציין כי דלקת בשריר הלב, גם אם יימצא קשר סיבתי לקבלת החיסון, הינה מחלה נדירה מאוד. 

בהינתן אבחון וטיפול במועד, ההחלמה הנה בדרך כלל מהירה ומלאה. לאור האמור, אין שינוי בהנחיות משרד הבריאות בענין חיסוני קורונה.
משרד הבריאות יפרסם את הממצאים בסיום הבדיקה.

הדיווחים על תופעות:
בסמיכות למנה ראשונה – 10,185 דיווחים מתוך 5,244,481 מקבלי חיסון.

בסמיכות למנה שניה – 9,484  דיווחים מתוך 4,785,53 מקבלי חיסון.
 

יודגש כי רוב התופעות הן קלות וחולפות.
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מספר
מנות החיסון

שניתנו
מספר מנות החיסון שניתנו בישראל מתחילת מבצע החיסונים במצטברבישראל
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התפלגות
מקבלי החיסון 

בישראל לפי 
קבוצות גיל

התפלגות מקבלי החיסון לפי קבוצות גיל

כיסוי חיסון לפי קבוצות גיל

הערה: הנתונים הינם על פי הדיווחים למשרד הבריאות

סה׳׳כ מקבלי החיסון
מנה1: 5,244,481  מנה 2: 4,785,534
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הערה: הנתונים הינם על פי הדיווחים למשרד הבריאות

התפלגות
לפי גיל ומין 

בקרב מקבלי 
חיסון ובקרב 

המדווחים
מנה הראשונה

מספר דיווחים על תופעות בסמיכות לחיסון )מנה 1( -
התפלגות לפי קבוצות גיל ומין 

מספר מקבלי החיסון )מנה 1( - התפלגות לפי קבוצות גיל ומין

נשים וצעירים נוטים לדווח יותר על תופעות
 בסמיכות לחיסון ביחס לחלקם בקרב מקבלי החיסון
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התפלגות
לפי גיל ומין 

בקרב מקבלי 
חיסון ובקרב 

המדווחים
מנה שניה

הערה: הנתונים הינם על פי הדיווחים למשרד הבריאות

נשים וצעירים נוטים לדווח יותר על תופעות
בסמיכות לחיסון ביחס לחלקם בקרב מקבלי החיסון

מספר דיווחים על תופעות בסמיכות לחיסון )מנה 2( -
התפלגות לפי קבוצות גיל ומין 

מספר מקבלי החיסון )מנה 2( - התפלגות לפי קבוצות גיל ומין
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סווג
התופעות
בסמיכות 

לקבלת 
החיסון

סווג התופעות בסמיכות לקבלת החיסון
שיעור למיליון מנות חיסון

סווג התופעות בסמיכות לקבלת החיסון
מספר הדיווחים שהתקבלו

הערות: הנתונים הינם על פי הדיווחים למשרד הבריאות  |  ישנם אנשים שדיווחו על יותר מתופעה אחת לאדם
תופעות שהופיעו בסמיכות לקבלת חיסון - כל אירוע רפואי המתרחש סמוך לזמן קבלת חיסון, גם אם אינו קשור בהכרח בקשר סיבתי למתן החיסון. טווח הזמן הנבדק משתנה לפי אופי התופעה.

סה׳׳כ מקבלי החיסון
מנה 1: 5,244,481  מנה 2: 4,785,534

תופעות שהופיעו 
בסמיכות לקבלת 
חיסון נגד קורונה
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סווג
התופעות
בסמיכות

לקבלת
החיסון

הערות: הנתונים הינם על פי הדיווחים למשרד הבריאות  |  ישנם אנשים שדיווחו על יותר מתופעה אחת לאדם
תופעות שהופיעו בסמיכות לקבלת חיסון - כל אירוע רפואי המתרחש סמוך לזמן קבלת חיסון, גם אם אינו קשור בהכרח בקשר סיבתי למתן החיסון. טווח הזמן הנבדק משתנה לפי אופי התופעה.

סווג התופעות בסמיכות לקבלת החיסון
בהתפלגות לפי קבוצות גיל במנה הראשונה 

סווג התופעות בסמיכות לקבלת החיסון
בהתפלגות לפי קבוצות גיל במנה השניה

שיעור למיליון מנות חיסון מתוך 4,785,534 מקבלי מנה שניהשיעור למיליון מנות חיסון מתוך 5,244,481 מקבלי מנה ראשונה

תופעות שהופיעו 
בסמיכות לקבלת 
חיסון נגד קורונה
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תופעות
פירוט הדיווחים על תופעות מקומיות )באזור ההזרקה(מקומיות

בסמיכות לקבלת החיסון
שיעור למיליון מנות חיסון - מנה ראשונה

 

פירוט הדיווחים על תופעות מקומיות )באזור ההזרקה(
בסמיכות לקבלת החיסון

שיעור למיליון מנות חיסון - מנה שניה

 

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

שיעור למיליון מנות חיסון מתוך 4,785,534 מקבלי מנה שניהשיעור למיליון מנות חיסון מתוך 5,244,481 מקבלי מנה ראשונה תופעות שהופיעו 
בסמיכות לקבלת 
חיסון נגד קורונה
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תופעות
כלליות

פירוט הדיווחים על תופעות כלליות בסמיכות לקבלת חיסון
שיעור למיליון מנות חיסון - מנה ראשונה

 

פירוט הדיווחים על תופעות כלליות בסמיכות לקבלת חיסון
שיעור למיליון מנות חיסון - מנה שניה

 
 

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

שיעור למיליון מנות חיסון מתוך 4,785,534 מקבלי מנה שניהשיעור למיליון מנות חיסון מתוך 5,244,481 מקבלי מנה ראשונה תופעות שהופיעו 
בסמיכות לקבלת 
חיסון נגד קורונה
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תופעות
אלרגיות

פירוט הדיווחים על תופעות אלרגיות שהופיעו
בסמיכות לקבלת החיסון

שיעור למיליון מנות חיסון – מנה ראשונה

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

שיעור למיליון מנות חיסון מתוך 5,244,481 מקבלי מנה ראשונה

הסבר למונחים רפואיים: 
אנגיואדמה      בצקת מקומית, קצרה וחולפת. 

אורטיקריה      פריחה אדומה ומגרדת ביותר, קצרה וחולפת.
אנפילקסיס     תגובה אלרגית מסכנת חיים העלולה להתפתח

                           תוך דקות מחשיפה לגורם האלרגיה. נדירה ביותר.

תופעות שהופיעו 
בסמיכות לקבלת 
חיסון נגד קורונה

האגף לאפידמיולוגיה, שירותי בריאות הציבור

מעודכן לתאריך 31.03.2021
*תוקף בניטור פעיל של איגוד האלרגולוגים

*
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תופעות
פירוט הדיווחים על תופעות אלרגיות שהופיעואלרגיות

בסמיכות לקבלת החיסון
שיעור למיליון מנות חיסון – מנה שניה

 

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

הסבר למונחים רפואיים: שיעור למיליון מנות חיסון מתוך 4,785,534 מקבלי מנה שניה
אנגיואדמה      בצקת מקומית, קצרה וחולפת. 

אורטיקריה      פריחה אדומה ומגרדת ביותר, קצרה וחולפת.
אנפילקסיס     תגובה אלרגית מסכנת חיים העלולה להתפתח

תופעות שהופיעו                             תוך דקות מחשיפה לגורם האלרגיה. נדירה ביותר.
בסמיכות לקבלת 
חיסון נגד קורונה

האגף לאפידמיולוגיה, שירותי בריאות הציבור

מעודכן לתאריך 31.03.2021

*תוקף בניטור פעיל של איגוד האלרגולוגים

*
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תופעות
נוירולוגיות

שיעור הדיווחים על תופעות נוירולוגיות בסמיכות לקבלת החיסון - 
שיעור למיליון מנות חיסון

סך כל הדיווחים על תופעות נוירולוגיות בסמיכות לקבלת החיסון

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

שיעור למיליון מנות חיסון מתוך 5,244,481 מקבלי מנה ראשונה
שיעור למיליון מנות חיסון מתוך 4,785,534 מקבלי מנה שניה

הסבר למונחים רפואיים: 
פציאליס )Bell's palsy(   פגיעה חולפת בעצב הפנים. 

נימול )או נימלול(  שינוי תחושה על פני העור
                                  כגון עיקצוץ, דגדוג או "נמלים".

תופעות שהופיעו 
בסמיכות לקבלת 
חיסון נגד קורונה

האגף לאפידמיולוגיה, שירותי בריאות הציבור

מעודכן לתאריך 31.03.2021
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תופעות
משמעותיות 

בסמיכות
לקבלת
החיסון 

תופעות משמעותיות בסמיכות לקבלת החיסון )שיעור למיליון מנות חיסון( בהשוואה לשיעור הצפוי באוכלוסיה הכללית 
על פי נתוני התחלואה מקובץ האשפוזים בשנים 2017-2019 )ממוצע לחודש(

 

סה"כ מקבלי החיסון:
מנה 1: 5,244,481   מנה 2: 4,785,534 תופעות שהופיעו 

בסמיכות לקבלת 
חיסון נגד קורונה

האגף לאפידמיולוגיה, שירותי בריאות הציבור

מעודכן לתאריך 31.03.2021
הערות: על פי דיווחים שהועברו למשרד הבריאות. בנוסף לנתונים המוצגים בטבלה, משרד הבריאות עוקב אחר תופעות נוספות שלא ניתן להציג עבורם שיעורים צפויים

ההשוואה הינה לגיל 16 ומעלה לחודש ממוצע על פני כל השנה.
תופעות משמעותיות הינן תופעות שמשרד הבריאות בודק שאין בהן עלייה ביחס לשיעור התחלואה הצפוי באוכלוסיה

־המקרים הנצפים נספרים באופן שונה מהמקרים הצפויים: המספר הנצפה מתאר מקרי תחלואה בטווח זמן מסוים מאירוע נקודתי מוגדר )חיסון( ומשקף היארעות צוברת. בני
גוד לכך, המספר הצפוי מחושב לפי היארעות ממוצעת לחודש על פני תקופת מעקב זהה, ומשקף צפיפות היארעות. למרות זאת יש קרבה בין המדדים, למעט במקרי קיצון.
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תופעות
משמעותיות 

בסמיכות
לקבלת
החיסון 

תופעות שהופיעו 
בסמיכות לקבלת 
חיסון נגד קורונה

האגף לאפידמיולוגיה, שירותי בריאות הציבור

מעודכן לתאריך 31.03.2021

תופעות משמעותיות בסמיכות לקבלת החיסון )שיעור למיליון מנות חיסון( בהשוואה לשיעור הצפוי באוכלוסיה הכללית 
על פי נתוני התחלואה מקובץ האשפוזים בשנים 2017-2019 )ממוצע לחודש(

הערות:על פי דיווחים שהועברו למשרד הבריאות. בנוסף לנתונים המוצגים בטבלה, משרד הבריאות עוקב אחר תופעות נוספות שלא ניתן להציג עבורם שיעורים צפויים
על פי דיווחים שהועברו למשרד הבריאות. בנוסף לנתונים המוצגים בטבלה, משרד הבריאות עוקב אחר תופעות נוספות שלא ניתן להציג עבורם שיעורים צפויים

ההשוואה הינה לגיל 16 ומעלה לחודש ממוצע על פני כל השנה.
תופעות משמעותיות הינן תופעות שמשרד הבריאות בודק שאין בהן עלייה ביחס לשיעור התחלואה הצפוי באוכלוסיה

המקרים הנצפים נספרים באופן שונה מהמקרים הצפויים: המספר הנצפה מתאר מקרי תחלואה בטווח זמן מסוים מאירוע נקודתי מוגדר )חיסון( ומשקף היארעות צוברת. בניגוד 
לכך, המספר הצפוי מחושב לפי היארעות ממוצעת לחודש על פני תקופת מעקב זהה, ומשקף צפיפות היארעות. למרות זאת יש קרבה בין המדדים, למעט במקרי קיצון.

סה"כ מקבלי החיסון:
מנה 1: 5,244,481   מנה 2: 4,785,534

בעקבות כ -64 דיווחים שהתקבלו על דלקת בשריר הלב)myocarditis(,  משרד הבריאות ממשיך לאסוף נתונים ומנתח אותם בהשוואה לדיווחים על מחלה זו המאובחנת כל חודש בישראל בלי קשר לחיסון על מנת לבדוק אפשרות
לקשר סיבתי בין קבלת החיסון לדלקת בשריר הלב. בנוסף, משרד הבריאות נמצא בקשר רציף עם ארגוני בריאות בינלאומיים לקבלת מידע על מקרים דומים בסמיכות לקבלת החיסון שאירעו במדינות אחרות. חשוב לציין כי דלקת

בשריר הלב, גם אם יימצא קשר סיבתי לקבלת החיסון, הינה מחלה נדירה מאוד. בהינתן אבחון וטיפול במועד, ההחלמה הנה בדרך כלל מהירה ומלאה. לאור האמור, אין שינוי בהנחיות משרד הבריאות בענין חיסוני קורונה.
משרד הבריאות יפרסם את הממצאים בסיום הבדיקה.
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תופעות
משמעותיות 

בסמיכות
לקבלת
החיסון 

תופעות שהופיעו 
בסמיכות לקבלת 
חיסון נגד קורונה

האגף לאפידמיולוגיה, שירותי בריאות הציבור

מעודכן לתאריך 31.03.2021

תופעות משמעותיות בסמיכות לקבלת החיסון )שיעור למיליון מנות חיסון( בהשוואה לשיעור הצפוי באוכלוסיה הכללית 
על פי נתוני התחלואה מקובץ האשפוזים בשנים 2017-2019 )ממוצע לחודש(

 

סה"כ מקבלי החיסון:
מנה 1: 5,244,481   מנה 2: 4,785,534

הערות: על פי דיווחים שהועברו למשרד הבריאות. בנוסף לנתונים המוצגים בטבלה, משרד הבריאות עוקב אחר תופעות נוספות שלא ניתן להציג עבורם שיעורים צפויים

ההשוואה הינה לגיל 16 ומעלה לחודש ממוצע על פני כל השנה.
משמעותיות הינן תופעות שמשרד הבריאות בודק שאין בהן עלייה ביחס לשיעור התחלואה הצפוי באוכלוסיה

המקרים הנצפים נספרים באופן שונה מהמקרים הצפויים: המספר הנצפה מתאר מקרי תחלואה בטווח זמן מסוים מאירוע נקודתי מוגדר )חיסון( ומשקף היארעות צוברת. 
בניגוד לכך, המספר הצפוי מחושב לפי היארעות ממוצעת לחודש על פני תקופת מעקב זהה, ומשקף צפיפות היארעות. למרות זאת יש קרבה בין המדדים, למעט במקרי קיצון.
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התפלגות
הפניות לפי 
גורם מטפל

התפלגות הפניות בעקבות תופעות 
בסמיכות לקבלת חיסון לפי גורם מטפל - מנה ראשונה

שיעור למיליון מנות  חיסון

התפלגות הפניות בעקבות תופעות
בסמיכות לקבלת חיסון לפי גורם מטפל - מנה שניה

שיעור למיליון מנות  חיסון

שיעור למיליון מנות חיסון מתוך 4,785,534 מקבלי מנה שניהשיעור למיליון מנות חיסון מתוך 5,244,481 מקבלי מנה ראשונה

הערות: הנתונים הינם על פי הדיווחים למשרד הבריאות

תופעות שהופיעו 
בסמיכות לקבלת 
חיסון נגד קורונה

האגף לאפידמיולוגיה, שירותי בריאות הציבור

מעודכן לתאריך 31.03.2021
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דיווחים על אשפוזים בסמיכות לקבלת החיסון
לפי קבוצת גיל ומספר מחלות רקע
מנה ראשונה )סה"כ אשפוזים - 62(

אשפוזים
בסמיכות

לקבלת
החיסון

 

מתוך 77 אשפוזים בסמיכות לקבלת מנה ראשונה, 34 היו קשורים למחלות של 
מערכת  העצבים, מתוכם ל30 מחלות רקע משמעותיות. 25 אשפוזים היו קשורים

משמעותיות.  רקע  מחלות  ל18  מתוכם  הדם,  וכלי  הלב  מערכת  של   למחלות 
6 היו בעקבות תגובות  אלרגיות,  ושאר המקרים היו קשורים למחלות רקע אחרות

 ותסמינים כלליים )זיהומי,  נשימתי, המטולוגי וכד'(. 3 מקרי אשפוז היו אצל 
נשים בהריון.

מתוך 95 אשפוזים בסמיכות לקבלת מנה שניה, 75 היו קשורים למחלות 
במערכת הלב  וכלי הדם, מתוכם ל38 מחלות רקע משמעותיות.

10 אשפוזים היו קשורים למחלת רקע של מערכת העצבים, מתוכם ל8 מחלות 
4 אשפוזים היו קשורים למחלת רקע במערכת הנשימה  רקע משמעותיות, 
כלליים ולתסמינים  אחרות   רקע  למחלות  קשורים  היו  האשפוזים  ושאר 

)דלקתי, שריר ושלד וכד'(

דיווחים על אשפוזים בסמיכות לקבלת החיסון
לפי קבוצת גיל ומספר מחלות רקע

מנה שניה )סה"כ אשפוזים - 46(

דיווחים על אשפוזים מתוך 4,785,534 מקבלי מנה שניהדיווחים על אשפוזים מתוך 5,244,481 מקבלי מנה ראשונה

תופעות שהופיעו 
בסמיכות לקבלת 
חיסון נגד קורונה

האגף לאפידמיולוגיה, שירותי בריאות הציבור

מעודכן לתאריך 31.03.2021
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