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התפלגות מנות החיסון בישראל לפי גיל

15/12/2021מעודכן ל
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התפלגות מנות החיסון בישראל לפי גיל ויצרן

15/12/2021מעודכן ל

ומעלה18ניתנים מגיל ואסטרהזניקהתרכיבים של מודרנה *

+20-3940-5960*5-1112-1516-19יצרןמנה

ראושנהמנה 

126,713424,103515,6602,085,1741,734,7941,383,916פייזר

10,06882,78140,95113,560--מודרנה 

50376283209--אסטרהזניקה

מנה שניה

4,959350,143457,7341,938,3091,648,2421,350,089פייזר

2,96726,03512,9005,930--מודרנה 

28228203173--אסטרהזניקה  

(מנת דחף)מנה שלישית 

6,345248,6251,338,2511,313,1141,227,379-פייזר

25356283300--מודרנה 

2737368--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 

15/12/2021מעודכן ל ישנם אנשים שדיווחו על יותר מתופעה אחת לאדם| הנתונים הינם על פי הדיווחים למשרד הבריאות : הערות

(22שקף )פירוט הדיווחים בשקף נפרד , 23/11/2021החל ב5-11חיסון גילאי *
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מנהשיעור תופעות כלליות לפי 
פייזר- mRNAחיסון בתרכיב

15/12/2021מעודכן ל

6,270,775–1מנה מספר מחוסנים 

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

4,133,829–3מנה מספר מחוסנים  5,749,685–2מספר מחוסנים מנה 
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שיעור תופעות מקומיות לפי מנה 
פייזר- mRNAחיסון בתרכיב

15/12/2021מעודכן ל ישנם אנשים שדיווחו על יותר מתופעה אחת לאדם| הנתונים הינם על פי הדיווחים למשרד הבריאות : הערות

4,133,829–3מספר מחוסנים מנה 5,749,685–2מספר מחוסנים מנה  6,270,775–1מנה מספר מחוסנים 
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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 
הפרעה זמנית בשיווי משקל–(Vertigo)סחרחורת סיבובית 

15/12/2021מעודכן ל

4,133,829–3מספר מחוסנים מנה 5,749,685–2מספר מחוסנים מנה 6,270,775–1מספר מחוסנים מנה 
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מנהשיעור תופעות אלרגיות לפי 
פייזר- mRNAחיסון בתרכיב

15/12/2021מעודכן ל 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 *

4,133,829–3מספר מחוסנים מנה 5,749,685–2מספר מחוסנים מנה 6,270,775–1מספר מחוסנים מנה 
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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
3-964מנה 47,833–2מנה 147,363–1מנה 

15/12/2021מעודכן ל

מודרנה-מספר דיווחים על תופעות בסמיכות לקבלת חיסון 

2מנה 1מנה סוג התופעה

6620תופעות כלליות

173(המופיעות באזור ההזרקה בלבד)תופעות מקומיות 

82תופעות נוירולוגיות

5תופעות אלרגיות ואנפילקסיס
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מודרנה-החיסון התופעות בסמיכות לקבלת סווג 
שיעור למיליון מנות חיסון
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תופעות משמעותיות במעקב
(מודרנה, פייזר) mRNAחיסון בתרכיבי 

11

מספר דיווחים על מספר מנה

בינוניות-תופעות קלות

מספר דיווחים על 

תופעות משמעותיות

11,103150ראשונה

10,936226שניה

2,60592(בוסטר)דחף 

(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

15/12/2021מעודכן ל

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


15/12/2021מעודכן ל

: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

(יום מקבלת מנה שניה ושלישית30-יום מקבלת מנה ראשונה ו 21עד )לחיסון בסמיכות ( שדרשו אשפוז)משמעותיים ארועים

16-59גילאי 

אבחנהקטגוריה
יצרן  

החיסון

אשפוזים לאחר  

-ראשונה מנה 

שיעור  

מנות  100,000ל

חיסון  

-ל* צפוישיעור 

יום לפי נתוני  21

אשפוז בשנים  

2017-2019

-שיעור ל)

100,000)

אשפוזים לאחר  

-שניה מנה 

100,000שיעור ל

מנות חיסון  

30-ל* צפוישיעור 

יום לפי נתוני  

אשפוז בשנים  

2017-2019

-שיעור ל)

100,000)

אשפוזים  

לאחר מנה  

-שלישית 

שיעור  

100,000ל

מנות חיסון  

*  צפוישיעור 

יום לפי  30-ל

נתוני אשפוז  

-2017בשנים 

שיעור  )2019

(100,000-ל

0.000.180.050.250.000.24פייזרחוםכללי

אלרגי

0.020.100.020.150.000.15פייזראנפילקסיס

0.020.410.000.570.000.57פייזראורטיקריה

0.050.460.000.660.070.66פייזרתגובה אלרגית אחרת

נוירולוגי

0.022.430.053.470.033.47פייזרשבץ

0.752.430.003.470.003.47מודרנהשבץ

0.750.900.001.290.001.29מודרנהמוחי חולףארוע

0.051.760.022.520.072.52פייזרפרכוס

0.000.330.050.470.000.47פייזראבדן שמיעה פתאומי

0.023.670.005.240.005.24פייזראבדן הכרה/ סינקופה 

0.020.200.020.290.100.29פייזרברהגיליאן

מחלה הפוגעת במיאלין במערכת העצבים  
(demyelinating disease of central nervous system)0.000.240.020.350.030.35פייזר

0.020.280.000.400.000.40פייזר(bell’s palsy)פציאליס

0.020.510.000.730.000.73פייזר((vertigoסחרחורת סיבובית 

Brain AVM0.000.160.000.230.030.23פייזר

0.000.120.050.180.000.18פייזר((transverse myelitsדלקת בחוט השדרה 

0.020.700.001.000.001.00פייזרטרשת נפוצה

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

מודרנהפייזרמנה

14,335,628133,800

24,044,28541,902

32,899,990664

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



15/12/2021מעודכן ל

: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

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

16-59גילאי 

אבחנהקטגוריה
יצרן  

החיסון

אשפוזים לאחר  

-ראשונה מנה 

100,000שיעור ל

מנות חיסון  

21-ל* צפוישיעור 

יום לפי נתוני  

אשפוז בשנים  

2017-2019

-שיעור ל)

100,000)

אשפוזים לאחר  

שיעור  -שניה מנה 

מנות  100,000ל

חיסון  

30-ל* צפוישיעור 

יום לפי נתוני  

אשפוז בשנים  

2017-2019

-שיעור ל)

100,000)

אשפוזים  

לאחר מנה  

-שלישית 

שיעור  

100,000ל

מנות חיסון  

-ל* צפוישיעור 

יום לפי  30

נתוני אשפוז  

-2017בשנים 

שיעור  )2019

(100,000-ל

קרדיווסקולרי

0.120.610.320.870.210.87פייזר(pericarditis)דלקת קרום הלב 

0.000.470.050.680.030.68פייזרפקקת ורידים עמוקה 

0.020.520.020.740.030.74פייזרתסחיף ריאה

 subarachnoid)דימום תת עכבישי 
hemorrhage)0.020.170.000.240.000.24פייזר

0.0213.970.0219.950.1719.95פייזרכאבים בחזה

0.023.650.025.220.005.22פייזרהפרעת קצב

0.024.740.026.770.006.77פייזראוטם חריף בשריר הלב

0.001.160.051.660.031.66פייזרהחמרה באי ספיקת לב

מיילדותי

0.0913.440.0519.200.0019.20פייזר((IUFDמות עובר 

0.09306.080.00437.260.00437.26פייזר(missed abortion)נידחיתהפלה 

0.055.260.007.520.007.52פייזרצירים מוקדמים ודמם וגינלי

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 *

מודרנהפייזרמנה

14,335,628133,800

24,044,28541,902

32,899,990664



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

15/12/2021מעודכן ל

: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

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

16-59גילאי 

אבחנהקטגוריה
יצרן  

החיסון

אשפוזים לאחר  

-ראשונה מנה 

שיעור  

100,000ל

מנות חיסון  

-ל* צפוישיעור 

יום לפי  21

נתוני אשפוז  

-2017בשנים 

שיעור  )2019

(100,000-ל

אשפוזים לאחר  

-שניה מנה 

שיעור  

מנות  100,000ל

חיסון  

-ל* צפוישיעור 

יום לפי נתוני  30

אשפוז בשנים  

2017-2019

-שיעור ל)

100,000)

אשפוזים  

לאחר מנה  

-שלישית 

שיעור  

100,000ל

מנות חיסון  

*  צפוישיעור 

יום לפי  30-ל

נתוני אשפוז  

בשנים  

2017-2019

-שיעור ל)

100,000)

דלקתי/ זיהומי 

0.006.490.079.270.009.27פייזרדלקת בתוספתן

0.004.970.027.100.007.10פייזרדלקת 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(**(TTPארגמנת של קרישה וחוסר טסיות 

-ארגמנת ורמה נמוכה של טסיות דם 

0.020.180.000.260.030.26פייזר((ITPאימונית 

0.020.040.020.060.000.06פייזראוטואימוניתהמוליטיתאנמיה 

0.020.180.000.260.000.26פייזר((purpuraארגמנת 

ריאתי
0.000.970.021.390.001.39פייזרCOPDהתלקחות 

0.022.350.003.360.003.36פייזרקשיי נשימה

נפרו/ גסטרו 

0.022.310.003.300.033.30פייזרגסטרואנטריטיס

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 

0.020.070.000.100.000.10פייזר((diplopiaראיה כפולה 

ושלדשריר 
0.000.190.020.280.000.28פייזר((Myositisדלקת שרירית חריפה 

0.020.280.020.400.000.40פייזר(Rhabdomyolysis)פירוק מוגבר של שריר 

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 *

מודרנהפייזרמנה

14,335,628133,800

24,044,28541,902

32,899,990664



15/12/2021מעודכן ל

:ומעלה60מספר מנות חיסון גילאי 

מודרנהפייזרמנה

11,383,91613,560

21,350,0895930

31,227,379300

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

+60גילאי 

יצרן החיסוןאבחנהקטגוריה

אשפוזים  

לאחר מנה  

-ראשונה 

שיעור  

100,000ל

מנות חיסון  

*  צפוישיעור 

יום  21-ל

לפי נתוני  

אשפוז  

בשנים  

2017-2019

-שיעור ל)

100,000)

אשפוזים  

לאחר מנה  

-שניה 

שיעור  

100,000ל

מנות חיסון  

*  צפוישיעור 

יום  30-ל

לפי נתוני  

אשפוז  

בשנים  

2017-2019

-שיעור ל)

100,000)

אשפוזים  

לאחר מנה  

-שלישית 

שיעור  

100,000ל

מנות חיסון  

*  צפוישיעור 

יום  30-ל

לפי נתוני  

אשפוז  

בשנים  

2017-2019

-שיעור ל)

100,000)

0.140.450.220.650.080.65פייזרחוםכללי

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 

0.140.980.151.400.001.40פייזר(bell’s palsy)פציאליס

0.140.790.071.130.001.13פייזראבדן שמיעה פתאומי

0.140.600.070.860.000.86פייזרגיליאן 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

0.007.230.0710.330.0010.33פייזרכשל נשימתי חריףריאתי

0.0715.190.0021.690.0021.69פייזרהקאותגסטרו

0.001.180.001.690.081.69פייזר(vitreous hemorrhage)זגוגיתי דימום עיניים

.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 *



15/12/2021מעודכן 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

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

+60גילאי 

אבחנהקטגוריה
יצרן  

החיסון

אשפוזים  

לאחר מנה  

-ראשונה 

שיעור  

100,000ל

מנות חיסון  

*  צפוישיעור 

יום לפי  21-ל

נתוני אשפוז  

בשנים  

2017-2019

-שיעור ל)

100,000)

אשפוזים  

לאחר מנה  

-שניה 

שיעור  

100,000ל

מנות חיסון  

*  צפוישיעור 

יום לפי  30-ל

נתוני אשפוז  

בשנים  

2017-2019

-שיעור ל)

100,000)

אשפוזים  

לאחר מנה  

-שלישית 

שיעור  

100,000ל

מנות חיסון  

*  צפוישיעור 

יום לפי  30-ל

נתוני אשפוז  

בשנים  

2017-2019

-שיעור ל)

100,000)

קרדיווסקולרי

0.141.130.521.610.411.61פייזרדלקת קרום הלב

0.1451.540.0773.630.1673.63פייזרהפרעות קצב

0.2235.360.0050.510.0050.51פייזראוטם 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

0.070.200.000.280.000.28פייזרקרדיאליתטמפונדה

0.071.290.071.840.001.84פייזרפריקרדיאליתפליט 

0.0060.150.0085.920.0885.92פייזרכאב חזה

0.000.170.070.240.000.24פייזר((sarcoidosisסרקואידוזיס

/  זיהומי 

דלקתי

0.0044.330.0063.330.2463.33פייזרדלקת בדרכי השתן

0.0059.280.0784.690.2484.69פייזרדלקת ריאות

0.000.300.000.430.080.43פייזר(pancreatitis)בלבלב דלקת

0.004.280.076.110.006.11פייזרשוק ספטי

0.071.030.001.470.001.47פייזר(דלקת דמית בשלפוחית השתן)המורגיתציסטיטיס

0.070.320.000.460.000.46פייזרזיהום פולשני של הרקמות הרכות

המטולוגי

0.001.000.001.420.081.42פייזר(תרומבוציטופניה)רמה נמוכה של טסיות דם 

0.000.330.000.480.080.48פייזר((ITPאימונית -ארגמנת ורמה נמוכה של טסיות דם 

0.070.370.000.520.000.52פייזראנמיה

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 *

מודרנהפייזרמנה

11,383,91613,560

21,350,0895930

31,227,379300





12-15גילאי –תופעות שדווחו 

15/12/2021מעודכן ל

:12-15מספר מחוסנים בקבוצת הגיל 
6,346–3מנה 350,143–2מנה 424,103–1מנה 

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 

52210תופעות כלליות

המופיעות באזור ההזרקה  )תופעות מקומיות 

(בלבד
1030

600תופעות נוירולוגיות

010תופעות אלרגיות ואנפילקסיס

7150תופעות משמעותיות

122.6

23.6

14.1

0.0

16.5

60.0

8.6

0.0 2.9

42.8

0

20

40
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80

100

120

140

תופעות כלליות תופעות מקומיות  
המופיעות באזור  )

(ההזרקה בלבד

תופעות נוירולוגיות תופעות אלרגיות 
ואנפילקסיס

תופעות משמעותיות

ת  
נו

מ
ן 

יו
יל

מ
 ל

ר
עו

שי

סווג התופעות בסמיכות לקבלת החיסון שיעור למיליון מנות חיסון  

1מנה  2מנה 



תופעות משמעותיות שדווחו

15/12/2021מעודכן ל

(:Rhabdomyolisis)מוגבר של תאי השריר פירוק 
.  השתפר תחת טיפול בנוזלים. מוגברCPKבמיון נמצא , כשעה לאחר קבלת מנה ראשונה כאבים וחולשה בגפיים תחתונות

לחיסון  סיבתי לא נמצא קשר : החלטת ועדת ניהול סיכונים

(pericarditis)דלקת בקרום הלב 

.שוחרר מאשפוז להמשך מעקב בקהילה. כאבים בחזה, שלושה שבועות לאחר קבלת מנה שניה
קשר סיבתי אפשרי לחיסון: החלטת ועדת ניהול סיכונים

(Transverse myelitis)דלקת בחוט השדרה 
המשך  . עם שיפורIVIGוטיפול בסטרואידים . נימול בגפיים עליונות וחולש בגפיים תחתונות, כשבוע לאחר קבלת מנה שניה

.מעקב ושיקום בקהילה
לא ניתן לשלול קשר סיבתי לחיסון: החלטת ועדת ניהול סיכונים

(ראיה כפולה)חולפת דיפלופיה
המשך מעקב בקהילה. בדיקות מעבדה והדמיות תקינים. טשטוש ראיה וכאב ראש, כעשרה ימים לאחר מנה ראשונה

לא נמצא קשר סיבתי לחיסון  : החלטת ועדת ניהול סיכונים

דלקת ריאות עקב אספירציה
ניתן טיפול  . ברקע שיתוק מוחין ומחלת פרכוסים משמעותית. קוצר נשימה וכחלון בשפתיים, יום לאחר קבלת מנה ראשונה

.אנטיביוטי ותמיכת חמצן
סיבתי לחיסון  לא נמצא קשר : החלטת ועדת ניהול סיכונים

מוגברדימום וסתי 
המשך בירור ומעקב בקהילה. דימום וסתי מוגבר והמוגלובין נמוך, ימים לאחר קבלת מנה ראשונה28

עדיין בתהליך בדיקה: החלטת ועדת ניהול סיכונים

לאחר מנה שניהגסטרואנטריטיסעילפון לאחר מנה ראשונה , אשפוזים בסמיכות לחיסון2*
קשר סיבתי לחיסון  לא נמצא : המקרים2סיכונים להחלטת ועדת ניהול 

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

(:אנפילקסיס)תגובה אלרגית חריפה 

. נפיחות בפנים ובלוע וקוצר נשימה, שעה לאחר קבלת מנה שניה

.  וסולמדרולטופלה במנת אדרנלין 
נמצא קשר סיבתי לחיסון  : החלטת ועדת ניהול סיכונים

:התלקחות של הפרעה כלייתית 
יומיים לאחר קבלת מנה , הפרעה כלייתית מזה מספר שנים

. התלקחות שהתבטאה בחולשה כללית וחלבון בשתן , ראשונה
.מנה שניה ללא דיווח על תופעות. טיפול בסטרואידים עם שיפור

עדיין בתהליך בדיקה: החלטת ועדת ניהול סיכונים

תופעות משמעותיות ללא אשפוזתופעות משמעותיות שדרשו אשפוז

הבריאותהנתונים הינם על פי הדיווחים למשרד : הערה



דלקת בשריר הלב  

:מנה שניה

.נקבה1, זכרים11, מקרים12•

ימים לאחר קבלת החיסון1-5•

כולם שוחררו מאשפוז•

:מנה ראשונה

.  זכר, 1מקרה •

ימים לאחר קבלת החיסון5•

שוחרר מאשפוז•

12-15מקרים של דלקת בשריר הלב בגילאי 13דווחו 15/12/2021לנכון 

.שניהמקבלי מנה 350,143ומקבלי מנה ראשונה 424,103מתוך 

(הלבדווחו מקרי דלקת בשריר לא מקבלי מנה שלישית 6,346מתוך )

15/12/2021מעודכן ל
מיוקרדיטיסהבריאות במסגרת ניטור פעיל למקרי הנתונים הינם על פי הדיווחים למשרד : הערות



מקרים עם דלקת בשריר הלב  13של הסתמנות קלינית 
(N = 13)בסמיכות לחיסון 

ההסתמנות הקלינית ברב המקרים קלה

ימים2-4-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•

(23.1%)3/13-פריקרדיאליתפליט : באקו•

תפקוד בגבול התחתון של הנורמה באקו חזר –( 15.4%)2/13-בתפקוד חדר שמאל ירידה 
לתפקוד תקין תוך כדי אשפוז

15/12/2021מעודכן ל



5-11גילאי –תופעות שדווחו 

15/12/2021מעודכן להבריאותהנתונים הינם על פי הדיווחים למשרד : הערה

https://www.gov.il/BlobFolder/news/27072021-03/en/NEWS_Corona_27072021.pdfניתן באישור חריג 5-11חיסון לילדים בני –01/08/2021-22/11/2021בין התאריכים 

(.מנה שניה155-מנה ראשונה ו172)מנות חיסון 327ניתנו 
:בינוניים הכוללים–התקבלו ארבעה דיווחים קלים 

.שניהימים לאחר קבלת מנה 8כללי ודיווח על פרכוס , ראשונהבסמיכות לקבלת מנה , ההזרקהחולשה כללית וכאב מקומי באזור , חום•

לא נצפו תופעות משמעותיות

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

.  על פי ההנחיות בתדריך החיסונים, (שניהמנה 4,959-מנה ראשונה ו126,713)5-11מנות חיסון לילדים בני 131,672ניתנו 15/12/2021-נכון ל 
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/epidemiology/td/docs/365_Corona.pdf

שיעור התופעות שדווחו נמוך ורובן קלות ותואמות את הידוע

בינוניים הכוללים-ארבעה דיווחים קלים

שעות מקבלת המנה הראשונה24כולם הופיעו תוך –כאבי בטן והקאות , כאב ראש, כאב מקומי, פריחה מקומית•

:(SAE)שני דיווחים משמעותיים 

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

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

ועדת רופאי ילדים תבחן מקרים משמעותיים לרבות אפשרות של קיום קשר סיבתי לחיסון

לא דווחו מקרים של דלקת בשריר הלב בקבוצת גיל זו15/12/21נכון ל 

https://www.gov.il/BlobFolder/news/27072021-03/en/NEWS_Corona_27072021.pdf
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/epidemiology/td/docs/365_Corona.pdf


*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 

15/12/2021מעודכן 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

5-1161,0390-2,4190-00-

12-15217,0140-179,6761179,6763,1560-

16-19254,7360-227,9672113,984125,088262,544

20-24267,8171267,817246,128549,226171,8700-

25-29250,5820-232,0942116,047156,6730-

30+2,140,93721,070,4692,043,4138255,4271,658,0352829,018

זכר

5-1165,6590-2,5400-00-

12-15202,8211202,821166,7651115,1603,1780-

16-19260,409386,803229,341356,553123,355815,419

20-24279,684646,614255,967279,480171,235821,404

25-29261,068387,023242,4152012,121162,3601162,360

30+1,996,1186332,6861,910,7502868,2411,554,1551697,135

6,196,845225,737,0561394,129,10537כ"סה

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


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 

15/12/2021מעודכן 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

18-195,2450-1,4960-90-

20-2413,7870-3,6250-350-

25-2911,6820-3,6120-390-

30+48,333148,33316,481116,4813150-

זכר

18-194,8120-1,46711,467110-

20-2411,5800-3,4390-410-

25-2910,5040-3,3780-430-

30+41,2310-14,1770-3820-

147,174147,67528750כ"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 לקבלת  

שיעור למיליון  , חיסון

מנות חיסון

מקרי מיוקרדיטיס  

קשים בסמיכות  

שיעור  , לקבלת חיסון

למיליון מנות חיסון

,  חולי קורונה קשה

,  קריטי ונפטרים

שיעור למיליון לא 

*  מחוסנים

נקבה

5-1131.7

12-152.5214.2

16-198.2609.1

20-248.62.91,059.4

25-293.11,983.8

30+2.40.220,725.2

זכר

5-1134.7

12-1532.988.1

16-1976.81.6444.9

20-2457.32.8689.0

25-2935.61,860.8

30+9.10.426,443.0



הפרעות במחזור החודשי/שינויים

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

.  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  , הודעות אודות התופעה פורסמו גם ברשות האירופאית•
.  באוכלוסייה הכללית ללא קשר לחיסון וכן ביחס למספר מנות החיסון שניתנו

הודעות אודות התופעה פורסמו על . מתח ועוד, נטילת תרופות, הפרעות בווסת הינן שכיחות ועלולות להופיע מסיבות רבות כגון הפרעות הורמונליות
הנושא נמצא בבדיקה ומשרד הבריאות עוקב אחר , יחד עם זאת. ידי רשויות בריאות גדולות בעולם וציינו כי בשלב זה לא נמצא קשר לחיסון

ולהשוות האם כעת השכיחות גבוהה  , אין דרך לדעת את שכיחותה באוכלוסייה בשנים עברו–מאחר שתופעה זו אינה מובילה לאשפוז . הממצאים
אי סדירות מתמשכת או דימום מרובה וחריג יכולים להיות תסמינים של מצבי מחלה אחרים ולכן במידה  (. מה שיכול להעיד על קשר לחיסון)יותר 

.יש לפנות לרופא המטפל לבירור,יתר או ירידה בטסיותלקרישיותובמיוחד אם הנך בסיכון , והנך חווה תופעה חריגה וממושכת

15/12/2021מעודכן 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.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

הרשות האירופאית  , CDCידי המקיפה ועדכנית שנעשתה על בהערכה 
פוריות  על נמצא קשר בין חיסונים נגד קורונה להשפעה לא: והאנגלית

.והריון

: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

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
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