
 קוריה ותה לש הלחהל תיאופר-תיגולוימדיפא הקדצה וא/ו יעדמ סיסב רדעיהל עגונב תעד תווח

 

 ריצקת

  .םיירירבש םירדגומה םישישק םישנאו עקר תולחמ םע םישנאל ןכוסמ הנורוק ףיגנש ונדמל הפיגמה ךותל הנש לעמ

 םינותנל םימאותו הינטירבמ ףקיה יבחר םירקחמב םיכמתנה ,תירבה תוצראב ןתעינמו תולחמ תרקבל זכרמה לש םינותנ יפ לע ,םתמועל
 ןטק 18 ליגל תחתמ רעונו םידלי לש התומתל ןוכיסה ,אמגודל .ירעזמ אוה םידלי טרפבו םיריעצ לש הנורוקמ התומתל ןוכיסה ,לארשימ
  .65 ליג לעמ םישנא לש הזמ 1300-8700  יפ

 .ונסוח רבכ  )ןוכיסה תייסולכוא לש טלחומה הבור תא תללוכה ליג תבכש( הלעמו 50-ה ינבמ 90% ל לעמ םינוסיחה עצבמ תליחת זאמ
 12-19 םיאליגב רעונ ינב ברקב תונסחתהה רועיש .80% -ל לעמ ,םיהובג םה םג )20-49( רתוי םיריעצה םיאליגב תונסחתהה ירועיש
 זוחא 55 -כ םויהל ןוכנ .12-15 יאליגל םינוסיחה עצבמ תא הביחרה תודיחיה תונידמה ןיב התיה לארשיש רחאל ,זוחא 40 -כ וניה
 .תנסוחמ לארשיב היסולכואהמ

 הניה םויכו םינוסיחה עצבמ תליחת זאמ התחפ הקבדה דגנכ ןוסיחה תוליעיש ךכ לע תועיבצמ תואירבה דרשמ לש תוינכדע תוכרעה
 הרתונ השק האולחת תעינמב ןוסיחה תוליעי תאז תמועל  .םינסוחמ אל ומכ םיקבדנו םיקיבדמ םינסוחמ רמולכ ,תמייק אל דע תילוש
 זאמ הנש יצח לעמ ,םויכ םג ,ךכיפל .אתלד הנוכמה תיסחי שדחה טנאירווה דגנכ םג ,םינסוחמ אלל סחיב 95%-84% לש המרב
 םהשכ הנורוק ילוח לש זופשאה ךשמש ןייצל בושח .התומתו השק הלחמ ינפמ בטיה תונגומ ןוכיסב תויסולכואה ,תונסחתהה תליחת
 דמועו רתויב ךומנ אוה ףא  ,1ילוי שדוח ףוסל ןוכנ ,םימשנומה רפסמ .יחכונה לגב םימי 5-6-כל  ישילשה לגב םימי 8 -מ דרי השק בצמב
  .31  לע

 לש תורטמה יתש םשב ,רבעהמ תיתועמשמ ךומנ זופשא לאיצנטופו ןוכיסה תויסולכוא ברקב דואמ םיהובג תונסחתה ירועיש תורמל
 ,השעמל הכלה הגשהל תונתינ ןניא הלא תורטמש תובר תויודע תורמלו ,רדע תוניסחל העגהו םיטנאירו תוטשפתהו הסינכ 'תמילב'

 םינסוחמ ןיב םילידבמה קוריה ותה תארוה תחת םידעצ לש הרוש ללוכ ,ןסחתהל תנסוחמ אלה היסולכואה לע ץחל הנידמה הליעפמ
 .םינורחאה תא הטוב הרוצב הלפמה ןפואב םינסוחמ אלל

 תא םינכסמ )םינוסיחה ינברס( םה״  ותרהצהב טנב מ"הור ירבד האר ,ילולימ ןפואב םא :ןסחתהל  היסולכואה לע רבוגה ץחלה עקר לע
 ותהמ תועבונה תולבגה ידי לע יביטקא ןפואב וא  ,״החפשמה םע תוחמש גוגחל שפוחה ,דומלל ונידלי לש שפוחה ,דובעל ונלש שפוחה
 םינסוחמ אל הטוב ןפואב םילפמה הלא םידעצ לש תיגולוימידיפאה תלחותה רסוח תדדחתמ ,ל"וחמ םיבש לע םידודיבהו קוריה
  .קיבדהל וא קבדיהל םייוכיסה תניחבמ םהיניב יתוהמ לדבה ןיאש עודיש העשב ,םינסוחמ תמועל

  .ןהלש רומח חוויד-תתו ןוסיחל תורושקה יאוול תועפות לע םינותנ ףוסיאל עגונה לכב תואירבה דרשמ לש תוליעיה רסוח םידהדהמ עקרב
 רורב רבכו ,השדח היגולונכט לע ססבתמה ןוסיחב רבודמ םגש אלא ,םיאלמ רושיא יכילהת רבע אל ןוסיחהש קר אל רומאכש תורמל תאז
 .קתוה ילעב 'םינוסיחה לככ' תוחיטב ליפורפ לעב הזכ וא יביאנ ןוסיחב רבודמ ןיאש לכל

 תעפות דצלש רבתסמ תונסחתה ישדוח רפסמ םותב .אמלעב תוששח לע ססובמ וניא ןוסיחה תוחיטב רחא בקעמב ךרוצהש ןייצל בושח
 תויניצרה יאוולה תועפות ןיב .םירחא םינוסיח יבגל רכומה רועישהמ רשע יפ הובג תושק יאוול תועפות רועישש אצמנ ,םינוסיחה תוליעי

 ינכסמ םד ישירק לש העפוהו םייגולוריונ םישוביש ,םדה ץחלב םירומח םישובש ,תונוש תויבבל תועיגפ ,תושק תויגרלא תונמנ וחוודש
  .םייח

 םישדוחבש ךכ  לע תועיבצמה בל יפקתהו בל םוד לשב םודא דוד ןגמל תואירק רפסמ לע םיססובמה םישדח םיאצממ םידירטמ דחוימב
 לש חוליפב חותינ .16-29 יאליג ברקב בל יפקתהו בל םוד לש תואירקב )2019-2020 -ל סחיב( 25% לש היילע התיה 2021 יאמ-ראוני

 ירועישב הילעה .)20-29 יאליגב םישנ ברקב בל יפקתהב 83% לעמ אמגודל( םישנ ברקב רתוי ההובג היילע ףשוח רדגמו ליג תובכש
 הנתינש םינוסיחה תומכ ןיב תקהבומ היצלרוק תמייקש הלעמ יטסיטטס חותינ ןכ לע רתי .רתוי םיריעצ םיאליגהש לככ הלוע םירקמה
 הלוע םהמש ס"מלה ינותנב םיכמתנ םיאצממה .16-39 יאליגב בל יפקתהו בל םוד לש יעובשה תואירקה רפסמב הילעה ןיבל וז הפוקתב
 םיאליגב טרפבו התומתב תיתועמשמ הילע תיפצנ ןורימב שחרתהש ןוסאה ינפל דוע 2021 לש םינושארה םישדוחה תשמחב יכ
  .םיריעצה

 

 



 ?קוריה ותב ןויגה שי םאה ,ליעל רכזנה לכ רואל

 ןכלו קיבדהלו קבדיהל םילוכי  םינסוחמש ותטישל םג היבגל קלוח ןיאש הדבועהמ םלעתמ תואירבה דרשמ קוריה ותה תא ליחהל ונוצרב
 תא ןתונ אוה ןכש ,תוקבדהב הילעל םורגל ףא דרשמה יושע ,ךכ ותושעב .הקבדה ןכתית דבלב םינסוחמ לש רוגס בחרמב םג
 .רבדה אוה ךכ אלש העשב ,קיבדהל םילוכי םניא םינסחמש םשורה

 טנאירו לכ טרפבו ףיגנה רוגימ ,היסולכואה תיברמ לש ןוסיח רחאל םגש הדבועהמ םלעתמ תואירבה דרשמ ,קוריה ותה תא ליחהל ונוצרב
 .)2תיבו רב תויח לש םיבר םיגוסב ,טרפבו( םלועב ותצופת עקר לע לילעב הריבס יתלב הפיאש איה ,ולש ידיתע

 הייסולכואב םיבר םיטרפ ,יתוכאלמה ןוסיחב םינסוחמהמ לידבהלש הדבועהמ םלעתמ תואירבה דרשמ ,קוריה ותה תא ליחהל ונוצרב
 ,ונסחתה אל תישיא הריחבמ רשא הלא ןכלו .םיידיתע םיטנאירו ינפמ םג ההובג תוריבסבו תפסונ הקבדה ינפמ םינגומ ומילחהו ולחש

 הניחבמ תעדה לע םילבקתמה םישיחרתבש אלא ,םירחאל יתועמשמ ןוכיסו לטנ םיווהמ םניאש קר אל ,ןוכיס תצובקב םניא אליממ םהו
  .יתוכאלמה ןוסיחה לע ורבגתי רשא םיטנאירו ינפמ לארשיב הייסולכואה לש תידיתעה תוניסחל ומרתי תיגולויב

 הסינכב תלילש הקידב גיצהל ,םידלימ ללוכ ,םינסוחמ אלהמ השירדהש הדבועהמ םלעתמ תואירבה דרשמ ,קוריה ותה תא ליחהל ונוצרב
 לאיצנטופ לע וא האולחת לע חרכהב הדיעמ הניא ,טרפבו םיאשנכ םיאשנ םניאש םישנא לש יוגש ןוחבאל איבהל הלוכי ירוביצב בחרמל
 דרשמהש ,תוריהמ תוקידב תועצמאב קוריה ותה שומימ תא ססבל תינכותה ההימת תררועמ רקיעב .עוריאה ןמזב  ףיגנב םירחא קיבדהל
 .םימוטפמיס אלל םישנא לש הקידבל תויואר אלו תונימא אלכ ןרידגה ומצע

 ךא ילואו ,רקיעב תענומ איהו ,תוקבדה תעינמ תויהל הלוכי הניא ,קוריה ותה תלחהב תואירבה דרשמ תרטמש ,קיסהל אלא ןיא ,ןכ םא
 ,םייתא אל ףאו םייניינע אל םילוקישמ תענומכ הרואכל תיארנ ,וז תוינידמ ,ןכ לע רתי .ןסחתהל םינסוחמ אל לע ץחל ליעפהל ןוצרמ ,קרו

 ל"כנמ :ןסחתהל היסולכואל םורגל ותרטמ קוריה ותהש  תואירבה דרשמב םיריכב םיריהצמ םירוגס םימורופב םגו יבמופב םג רשאכ
 ריכזמו ,תיגולוימידיפא הניחבמ ליעוהל יופצ וניא קוריה ותהש ,רוגס םורופב שרופמ ןפואב אטבתה ,שא ןמחנ רוספורפ ,תואירבה דרשמ
 השע" ףאו ,ןסחתהל רוביצה לע ץחל ליעפהל ורקיעב דעונ קוריה ותהש ימינפ ןוידב הדוה שורב לט ר"ד ,)מ"טצ( תופיגמב לופיטה תווצ
  .גצוה ובש ןפואל רומג דוגינב תאז ."ןיינעב הבוט הדובע
 
 .יגולוימדיפא וא יאופר סיסב ןיא קוריה ותלש תואירבה דרשמב תחוורה העדב ׳תכמות׳ ,ןאכ תפרוצמה תיעוצקמה תעדה תווח
 םייתועמשמה םילאיצנטופה םינוכיסהמ הטוב ןפואב תמלעתמ רשא ותוינידמ ינפמ העירתמ תעדה תווח תואירבה דרשמל דוגינב
 דאמ ךומנ ןוכיסב תואצמנה תוריעצ תויסולכוא ןללכבו ,ונסחתה םרטש תויסולכואל ולש הכומנה תלעותה תמועל ,ןוסיחהמ םיפקשנש
 .ןוסיחה לש תוירשפא יאוול תועפותמ תינלשר תומלעתהו ,רוביצל םינותנ לש הטומ חוויד ךות ,תאזו .ףיגנהמ

  

 תטרופמ תעד תווח

 תונברוק התבג רשא ,הנורוקה תפיגמ רגתא םע לארשי תנידמ הדדומתה 2021 תליחתו 2020 תנש בור ךרואל ,םלועה תונידמ בור ומכ
 תולבגה ללוכ ,םידקת ירסחו םיינוציק םידעצ לארשי תלשממו תואירבה דרשמ י"ע וטקננ הפיגמה לוהינ תרגסמב ,ןכ לע רתי .םיטעמ אל
 לע םימויאו הדחפה לש חישב תובר םימעפ ווול רשא ,םיכוראו םישקונ םירגס טרפבו ,הקוסעתו העונת שפוחל תויתוהמ טרפ תויוכז לע
 םיקזנל ומרג םהש איה תלבוקמה העדה ךא ,הלא םידקת ירסח םידעצ לש תוינויחל וא תוליעיל סחייתהל הז ךמסמב הנווכה ןיא .רוביצה
 .םמיע דדומתהל ידכ תובר םינש ושרדיי רשא ,םימוצע םייתרבחו םיילכלכ ,םייתואירב

 תרגובה היסולכואה תיברמ הנסוח ךרובמו םישרמ םינוסיח עצבמבו ,התייסולכוא תא ןסחל תונושארה תונידמה תחא התיה לארשי
 ,םויכ .)FDA -ה( ב"הראב תופורתהו ןוזמה תושר י"ע ןתינש םוריח שומישל רתיה סיסב לע רזייפ תרבח לש הנורוקל ןוסיחב לארשיב
 .ונסוח רבכ  )ןוכיסה תייסולכוא לש טלחומה הבור תא תללוכה ליג תבכש( הלעמו 50-ה ינבמ 90% ל לעמ םינוסיחה עצבמ תליחת זאמ
 12-19 םיאליגב רעונ ינב ברקב תונסחתהה רועיש .80% -ל לעמ ,םיהובג םה םג )20-49( רתוי םיריעצה םיאליגב תונסחתהה ירועיש
 זוחא 55 -כ םויהל ןוכנ .12-15 יאליגל םינוסיחה עצבמ תא הביחרהש תודיחיה תונידמה ןיב התיה לארשיש רחאל ,זוחא 40 -כ וניה
 .תנסוחמ לארשיב היסולכואהמ

 תדחפה לע תססובמה תירבשמ םוריח תייארמ ,לארשיב הנורוקה סוריו םע תודדומתהה לש היגטרטסאב יונישל םיאנתה ולשב הרואכל
 הלשממה ,רעצה הברמל .ימדנא ףיגנכ ודיצל םיילמרונ הרגש ייחל תכרענו ,ןמז ךרואל ףיגנה לש ומויק תא החינמה היגטרטסאל ,רוביצה
 'תינומד' המצעהו ,'רדע תוניסח' ידי לע ףיגנה רוגימל תרהצומ הריתח הזכרמבש תירבשמ תוינידמב לוגדל םיכישממ תואירבה דרשמו

 שמתשה 22.7.21 ךיראתב המואל ןתנש הרהצהב הלשממה שאר ,אמגודל .לארשיל ףיגנה לש םישדח םיטנאירו תסינכ םויא לש
 הארנה לככ רשא ,הנורוק לש טנאירוב רבודמש העשב ,השדח הפיגמ לש המויק לע הרואכל עיבצמה יוטיב ,״אתלדה תפיגמ״ חנומב



 םילוחה יתב לע סמועה ,םייקה בצמבש תורמל תכשמנ דחפ תעירז לש וז תוינידמ . 3ינלטק תוחפ תיתועמשמ םג לבא רתוי קבדמ
  .תימואלה זופשאה תלוביקמ םידדוב םיזוחאמ תוחפ הווהמו רתויב ךומנ אוה הנורוקה ףיגנ לשב לארשיב

 יתש םשב ,רבעהמ תיתועמשמ ךומנ זופשא לאיצנטופו ןוכיסה תויסולכוא ברקב דואמ םיהובג תונסחתה ירועיש תורמל ,ןכ יכ הניהו
 ,רדע תוניסחל עיגהל תנמ לע ןסחתהל תנסוחמ אלה היסולכואה לע ץחל תלעפהו ,םיטנאירו תוטשפתהו הסינכ 'תמילב' לש תורטמה
 הטילחה ,טרפב .םינורחאה תא הטוב הרוצב הלפמה ןפואב םינסוחמ אלל םינסוחמ ןיב םילידבמה םידעצ לש הרוש הנידמה הליעפמ
 םיבר תומוקמל ,הלעמו 12 ליגמ םידלי ללוכ ,םינסוחמ אל לש הסינכ תונתמש 'קוריה ות'ה תונקת תא ריזחהל לארשי תלשממ הנורחאל
 ירדחו טרופס ,תוברת יעוריא ללוכ ,םיחותפו םירוגס וא םירוגס םיללחב שיא 100 לעמ לש תויוסנכתה תומייקתמ םהב ירוביצה בחרמב
 העשב תאז .יטרפה םדאה לע תלטומ הקידבה תולע רשאכ ,עוריאהמ תועש 72 דע העצובש תילילש הנורוק תקידב תגצהב ,רשוכ
 המלחה וא םתונסחתה סיסב לע םהל הנתינש קורי ות תדועת לש הגצה אוה םהמ שרדנה לכו ,וז הבוחמ ןיטולחל םירוטפ םינסוחמש
  .הנורוקמ

 אל חרזא לכ ,וז תוינידמ יפל .םינסוחמ אל הטוב ןפואב הלפמ ,הנידמהמ לארשי יחרזא לש הסינכו האיצי יבגל תמייקה תוינידמה םג
 ,רקיב וב דעיב תולת אלל ,תיטרפ העיסנ וא םיקסע תעיסנמ לארשיל ובושב ,ןסחתהל םילוכי םניאש 12 ליגל תחתמ םידלי ללוכ ,ןסוחמ
 הקידב ןתניהב ,ןסוחמ םדא  ,ותמועל .ילילש אצמנו הפועתה הדשב ותתיחנ םע קדבנ רשאכ םג ,תוחפל םימי 7 לש דודיב רובעל ץלאנ

 תפסונ הקידב רובע יטרפה וסיכמ םלשל ץלאנ ןסוחמ אלה ,ןכ לע רתי .הז דודיבמ רוטפ לבקמ ,התיחנהמ תועש 24 רחאל וא ,תילילש
   .םוי 14 לש רתוי ךורא דודיבמ ענמיהל ידכ דודיב ימי 6 רחאל

 םישרדנה םידודיבהו קוריה ותה טרפבו ,תואירבה דרשמו הלשממה לש תמייקה תוינידמהש ךכל ןיכומיס האיבמ ,ןלהלש תעדה תווח
 תוינידמ סיסבבש אצומה תוחנה םג אלא ,תיגולוימידיפא הקדצה וא יעדמ דוסי לכ תללושמ הניהש קר אל ,ל"וחמ םירזוחה םינסוחמ אלמ
 םילוקישמ תענומכ ףסה לע תיארנ ,וז תוינידמ ,ןכ לע רתי .םלועה יבחרמו לארשימ םיעיגמה עדימהו םינותנה תא יתוהמ ןפואב תורתוס וז
 ,תואירבה דרשמ ל"כנמ ,אמגודל .4םירוגס םימורופבו יבמופב תואירבה דרשמ יריכב ידי לע ורמאנש םירבד היארה ,םייתא אלו םייניינע אל
 תופיגמב לופיטה תווצ ריכזמו ,תיגולוימידיפא ליעוהל יופצ וניא קוריה ותהש ,רוגס םורופב שרופמ ןפואב אטבתה ,שא ןמחנ רוספורפ
 ."ןיינעב הבוט הדובע השע" ףאו ,ןסחתהל רוביצה לע ץחל ליעפהל ורקיעב דעונ קוריה ותהש ימינפ ןוידב הדוה שורב לט ר"ד ,)מ"טצ(
 תווחב ,קוריה ותה תוינידמ תגצומ ,ןוילעה טפשמה תיבל םג .רוביצל קוריה ותה תוינידמ תגצומ ןיידעו ,הגצוה ובש ןפואל רומג דוגינב תאז
 .ףיגנה תוטשפתה תא םולבל הדעונש תוינידמכ – תואירבה דרשמב םיריכב לש תוימשר תעד

 תלעותה תמועל ןוסיחהמ םיפקשנש םייתועמשמה םילאיצנטופה םינוכיסהמ הטוב ןפואב תמלעתמ תמייקה תוינידמה ,ןכ לע רתי
 ןפואב עגפיהל יספא דע ךומנ ןוכיסב תואצמנה ןליגב תוריעצ תויסולכוא ללוכ ,עגרכ תונסוחמ ןניאש תולודג תויסולכוא יבגל ולש הכומנה
 ואבוי ןלהל .ןוסיחה לש תוירשפא יאוול תועפותמ תינלשר תומלעתהו ,רוביצל םינותנ לש הטומ חוויד ךות ,תאזו .הנורוקה סוריומ רומח
  .הריתעה תוהמב תוכמותה תויעדמ דוסי תונעט רפסמל ןיכומית

 

 וא םינסוחמ לש הקבדהמ יתועמשמ ןפואב ןגמ וניא ןוסיחהש עודיו רחאמ תירשפא הניא םינוסיחה תועצמאב רדע תוניסח :1 הנעט
 םינסוחמ ידיב תוקבדה ענומ

 ףיגנה לש תולוכיה תא יתועמשמ ןפואב תמצמצמש המרל עיגמ ףיגנל תוניסח וחתיפ רשא םישנאה רפסמ רשאכ תגשומ רדע תוניסח
 תיעבט תוניסח תובקעב חתפתהל הלוכי )רדע( תיתליהק תוניסח .ךעוד הפגמה לגו ,טשפתהל השקתמ אוה ,םדאל םדאמ רובעל

 לש הפישח תובקעב תחתפתמה וז ונייהד ,תיעבט רדע תוניסח ,ללככ .יתוכאלמ ןוסיח תובקעב וא ,ומצע ףיגנב הקבדה רחאל תגשומש
 .יתוכאלמ ןוסיח תועצמאב תגשומה רדע תוניסחל האוושהב רתוי ןטק םישנא רפסמ לש הקבדהב תגשומ ומצע ףיגנל םישנא

 תורמל .5רדע ןוסיחל עיגהל היהי ןתינ אל הארנה לככש התיה יעדמה םלועב תחוורה הנעטה ,לארשיב םינוסיחה עצבמ לש ומוציעב רבכ
 םימוסרפו תרושקתב תויואטבתהב ונעט ףאו ,רדע תוניסחל עיגהל םתרטמש ןועטל וכישמה ויצעויו תואירבה דרשמ ישנא ,תאז

 דרשמ לש םיצעויה תווצ שאר ,רצילב רוספורפל תורישי תוינפ םג .6זוחא 90 -כ הניה הקבדה דגנכ רזייפ לש ןוסיחה תוליעיש םיאמדקא
 םילדבהה תא ןובשחב תוחקול ןניאש רחאמ ,יתועמשמ ןפואב הלעמ תוטומו תויוגש ל"נה תוכרעההש ותעידיל ואיבהש ,תואירבה
 .הבושתב ונענ אלש ,)1 חפסנ האר( םינסוחמ אל ןיבו )הינשה הנמה רחאל עובש( םינסוחמ ןיב יסחיה תוקידבה רפסמב םילודגה

 ונא ,הלע םינסוחמ לש תוקידבה רפסמשמ .תואיצמה לומ לא וצפנתה תואירבה דרשמ לש הלא תויזחת ,'אלפה' הברמל ,ןכ יכ הניהו
 -מ תוחפ לש תוליעי לע תועיבצמ )18 ילוימ( תואירבה דרשמ לש רתויב תוינכדעה תוכרעהה .םברקב תויוקבדה לש בר רפסמל םידע

 םיתמואמה חותינ .)2 חפסנ האר( םינוסיחה עצבמ תליחתב ונסחתהש םישנא ברקב ספאל בורק ףאו ,7הקבדה דגנכ זוחא 40
 תויטנבלרה ליגה תובכש לכבש הארמ ,תואירבה דרשמ חוויד םהילע ילוי לש םינושארה םייעובשב םינסוחמ אלה תמועל םינסוחמה



 תילוש הניה הקבדה דגנכ ןוסיחה תוליעיש ךכ לע עיבצמש המ ,היסולכואב םהלש זוחאל ההז אל םא בורק םיתמואמב םינסוחמה זוחא
 םינותנ .ןוסיחה תעמ תיסחי רצק ןמז תכעוד תוקבדה דגנכ ןוסיחה לש הנגהה תמרש תואירבה דרשמ יאצממ הלוע דוע .תמייק אל דע
 תויבויחה תוקידבה רועישש םיארמ ,םינסוחמ אלו םינסוחמ לש תוקידב ברקב םייבויחה רועיש יבגל תואירבה דרשמ םסרפש םיפסונ
 . )2 חפסנ ( םינסוחמבש הזמ 8רתוי ךומנ וניה םינסוחמ אלב

 ,ינשהו ,)השק הלחממו הקבדהמ( קפסמ אוהש תיטולוסבאה הנגהה איה ,דחאה .םירושימ ינשב תדדמנ ןוסיחה תוליעיש ,ןייצל בושח
 קבדמ דחמ אוהש רחאמ תיטולוסבאה הנגהה לע עיפשמ אתלדה טנאירו .םינסוחמ אלל סחיב םינסוחמל קפסמ אוהש תיסחיה הנגהה
 הנגהב יונשה תא .ומצע טנאירווב יולת וניא הארנכ ,םינסוחמ אל תמועל םינסוחמ לש תיסחיה הנגהב יונישה ,ינלטק תוחפ ךדיאמו רתוי

 םינגומ ןיידע לזמה הברמל יכ םא ,תוקבדהמ םיניסח םניא עגרכ םינסוחמה ןכלו רציי ןוסיחהש תדוגנתב הדיריב תולתל רשפא תיסחיה
 הנגהה תא ינמז ןפואב קר רפשל יופצ ישילש ןוסיח ןתמ ןאכמ  .ינוסיחה ןורכיזב היולת הארנכ איהש הנגהה ,השק הלחממ הבוט הרוצב
 .םינסוחמ לש תיטולוסבאהו תיסחיה

 ירקממ קלח ףאו ,תוקבדהל יזכרמ רוקמ םיווהמ ףא אלא ,תוקבדיהמ םיניסח םניאש קר אל םינסוחמש רורב רבכ םויכ ,ךכל רבעמ
 ךכב ודוה תואירבה דרשמ ישנא ףאו ,10ב"הראב יס יד יסה שאר ידיב הנורחאל רשוא רבדה .9םינסוחמ ידיב שחרתה ףקיה יבחר הקבדה
 ןבור בורל םיארחא םינסוחמש חינהל ילב וז הילע ריבסהל תורשפא ןיאו ,הילעב עגרכ אצמנ םיתמואמה רפסמש איה הדבוע .11םלוקב
 םירקחמ' תצפה י"ע ,תוחפ םיקיבדמ םינסוחמש ןיע תיארמ רצייל הסנמ תואירבה דרשמש הדבועה הניה רתויב תרעצמ .תוקבדהה לש
 תוקבדהה בור יכ עודי ,תישאר .ירוביצה בחרמב שיא וקיבדה אל הנורוקל םייבויחכ ותמואש םינסוחהמ זוחא 80 -ש םינעוטש 'הרואכל
 בורש ,דעותו אצמנ ,םינוסיחה ןדיע ינפל הפיגמה לש םינושארה היבלשב דוע ,ךכל רבעמ .'רקחמ'ב וללכנ אל רשא ,בא יתבב תושחרתמ
 לש ןבור בורל םיארחא 'לע יציפמ' םיארקנה ,םיקבדנהמ ןטק זוחא קרו ,םישנא לש הטעמ תומכ םיקיבדמ הנורוקה ףיגנב םיקבדנה
 .םישנא לש בר רפסמ וקיבדה םינסוחמ םהב םיעוריא ודעות ףאו ,לע יציפמ תויהל םייושע ןיידע םינסוחמ םישנאש אצמנ םג .12תוקבדהה
 .תואיצמב הזיחא ןהל ןיא רשא ,הרואכל תונקסמו תודבוע לש אווש גצמ גיצמ תואירבה דרשמ הבש. תובר ינימ תחא אמגוד יהוז

 ,םיתמואמה םירקמה רפסמב תיפצנה הילעל 'הביס'הש איה תואירבה דרשמ לש ותנקסמ ,ליעלש םינותנה ףא לעו ,הינוריאה הברמל
 הארנה דיתעבו 12 ליג לעמ היסולכואה לכ לש אלמ ןוסיח אוה 'ןורתיפ'ה ,ךכיפלו ,היסולכואב ןטק טועימ םניהש םינסוחמ אלב הרוקמ
 .םינסוחמ אל לש םיביטקלסו םינוקרד םידודיבו ימצע ןומימב תוקידבל השירד ןוגכ םילפמו םיינוציק םידעצ ריחמב ףא ,היסולכואה לכ ןיעל
 סיסב לע רדע תוניסחש קפס לכמ הלעמל תששאמ תורחא תונידמ לש הניחב םג ירה ,םיקפסמ םניא לארשימ םירורבה םינותנה םאו

 תאז תורמלו ,זוחא 80 לעמ םניה םיבשותה ללכמ תונסחתהה ירועיש ןהב 13הטלמו דנלסיא ,אמגודל ואר .עגרכ תירשפא הניא םינוסיח
  .םירקמה רפסמב המוד היילע תווח ןה

 םישדוח רובעכ תמלענ ףאו תכעוד וא/ו הכומנ הניה הקבדהו תוקבדיה תעינמב ןוסיחה תוליעיש תורורבו תודח תויודע ןנשי ,םוכיסל
 לע רשפאתת אל ףאו ,תירשפא הניא יתוכאלמ ןוסיח תועצמאב ףיגנה רוגימו רדע ןוסיחל העגה לש השיפתה ןכלו ,ןוסיחהמ ןםירופס
 ברקב תורזוח תוקבדה טעמכ ןיא ,סוריווב םיקבדנ ןיידע רשא םינסוחמל דוגינבש םויה 14עודי ,ןכ לע רתי .רטסוב תונמ ןתמ ידי

  .םימילחמ

 

 םיטנאירו תורצוויהל ןוכיסה תא םילידגמ םניא םינסוחמ אל :2 הנעט

 הנקמ אוהש ךכב איה ןוסיחה לש ותמורת רקיע ,ןכ םא .ףיגנה רוגימלו רדע תוניסחל איבי אל יתוכאלמ ןוסיח ,ליעל רבסוה רבכש יפכ
 לכב .תוקבדהה תומכ תא ללכב וא יתועמשמ ןפואב םצמצל יופצ וניא אוה לבא ,השק הלחמ ינפמ )זוחא 84-95( הבוט הנגה עגרכ
 ,תויצטומה יפוא ללגבו ,ןוסיחה תכרעמ י"ע לרטונמ םבור ,םיאירב םישנאב םלוא ,םיטנאירו דאמ הברה קבדנה ףוגב םירצונ הקבדה
 תוריבסה ,ירוקמה ףיגנה ינפ לע תופידע התיה אל םיטנאירווהמ דחא ףאל רמולכ ,)היצקלס( תיעבט הרירבל תורשפא הרצונ אלו רחאמו
 תאו םיטנאירווה תא קלסל לגוסמ תויהל רומא ,ןסוחמ אל םא םג אירב םדא ,רמולכ .רתויב הכומנ איה ןוסיח ףקוע טנאירו תורצוויהל
 םע םדאב ,תאז תמועל .אירב ןסוחמ לש וזל ההזו ,15רתויב הכומנ איה ןוסיח יפקוע םיטנאירוו ופוגב ורצוויש תוריבסהו ,ירוקמה ףיגנה
 רשפאמה ,יטיאו יקלח ןפואב קלוסמ םג ןכלו יטיאו יקלח ןפואב ההוזמ ףיגנה ,ןסוחמ אל וא ןסוחמ ,תשלחומ וא תאכודמ תינוסיח תכרעמ
 ,הז הרקמב .ןוסיחהמ קמחתיש טנאירו רצוויהל לוכי תובורמה תולפכהה ךלהמב ,הזה שיחרתב .קלוסי םרטב בר תולפכה רפסמ ףיגנל
 ,יפיצפס טנאירוול הפדעה םינתונש םיאנת םייקתהל םייושע ופוגב ןכש ,ןסוחמ ברקב רתוי הובג תויהל יושע ןוסיח ףקוע טנאירוול יוכיסה
  .ירוקמה ףיגנה ןובלח דגנכ םינדגונ ופוגבש ינפמ תאזו

 טנאירוול .הייסולכואה לש תוניסחה ליהמתב יולת הארנכ היהי הייסולכואב טשפתהל הלש יוכיסה ,ןוסיח תפקוע היצטומ הרצונ םא היהו
 םינוסיח לש בוליש י"ע גשומה ,ינוסיח ןוויג תלעב היסולכוא תמועל ,ןוסיח ותואב הנסוחש הייסולכואב טשפתהל רתוי לק היהי ןוסיח ףקוע
 קר תישונאה ןוסיחה תכרעמל גיצמ רזייפ לש ןוסיחהש ןייצל שי .המלחה י"ע תשכרנה וזכ תיעבט תוניסחו םינוש םיגוסמ םייתוכאלמ



 ןוסיחה תכרעמ ,המלחהו תיעבט הקבדה ךילהתב וליאו ,)ףיגנה תפטעמ לעש םימסרופמ םיצוק םתוא  - קייפסה ינובלח( ףיגנה לש קלח
 ,םינדגונ לש רתוי בחר ןווגמ הליכמ  ומצע ףיגנל הפישח תובקעב תחתפתמה תיעבט תוניסחש ,ןאכמ .ותומלשב ףיגנל תפשחנ

   .הקבדה ינפמ םינסוחממ רתוי םינגומ םימילחמ ,ליעל רכזנכ ,היארהו .תוידיתע תויצטוממ רתוי הבוט הנגה ורשפאיש

 הפיאשה םגש אלא ,הגשהל תנתינ הניאש קר אל ןוסיח תועצמאב רדע תוניסחש הניה ,ליעל חותינהמ הלועה הנקסמה ,םוכיסל
 םיטנאירו טרפבו ףיגנה רוגימ רשפאי ,יחכונה ןוסיחב רוביצה בור וא לכ ןוסיחש החנהה .השורד הניאו ,תקדצומ הניא רדע תוניסחל
 דעצ לארשי תנידמ תא ליבוהל לולע וז השיפת לש םושייה ,תאז קר אל .םלועב םתצופת עקר לע לילעב הריבס יתלב איה ,םיידיתע
 םהו ,ונסחתה אל תישיא הריחבמ רשא הלא ,טרפב .םיידיתע םיטנאירוול רתויב העיגפ התוא ריתוי ןכש ,האולחת תניחבמ הרוחא
 אלא ,ןוסיח יפקוע םיטנאירו תורצוויהל וא םירחאל יתועמשמ ןוכיסו לטנ םיווהמ םניאש קר אל ,ןוכיס תצובקב םניא אליממ
 ,ךכיפל .יתוכאלמה ןוסיחה לע ורבגתי רשא ,םיטנאירו ינפמ לארשיב הייסולכואה לש תידיתעה תוניסחל ומרתי םימיוסמ םישיחרתבש
 .ג"בתנב םידודיבה תוינידמו קוריה ותה תרגסמב השענש יפכ תויצקנס םדגנכ טוקנל הקדצה לכ ןיא

 

 תואירבה תכרעמ לע יתועמשמ זופשא לטנ ףיסוהל םייופצ םניא םינסוחמ אלה :3 הנעט

 ףוסמ( לארשימ םיינכדעה םינותנה יפ לע הארנ ,16תמייק אל דע רתויב הכומנכ עגרכ תכרעומש ,הקבדה דגנכ ןוסיחה תוליעימ לידבהל
 זוחא 82-90 ןיב םיכרעומו ,רתויב םיהובג ןיידע תוומו השק הלחמ ,זופשא דגנכ תוליעיהש ]3[ ב"הראו ]2[ הינטירב ,)2021 ילוי שדוח
  .אתלדה טנאירו דגנכ ללוכ ,תוחפה לכל

 םויאה ,תוומו השק הלחמ ,זופשא דגנכ ןוסיחה לש תמייקה תוליעיהו ,ןוכיסה תויסולכוא ברקב םיהובגה תונסחתהה ירועיש ןתניהב
 להנל ךישמהל תיגולוימידיפא הקדצה תמייק אלש ןאכמו ,תיטמארד הרוצב ןטק תיזופשאה תואירבה תכרעמ לע הנורוקה ףיגנמ ףקשנה
 ךכ לע םידיעמ תואירבה דרשמ ינותנ ךכל רבעמ .ימדנא ףיגנכ ולוהינל ךרעיהל ןיפוליחל אלא ,םוריח בצמ תחת ולומ תודדומתהה תא
 הפיגמה ילגל סחיב תיתועמשמ ודרי המשנהל םיקקזנה םישקה םילוחה זוחאו ,ןורחאה שדוחב םישק םילוח לש זופשאה ךשמש
  .םימדוקה

 .ןורחאה שדוחב םימי 5 -כל ישילשה לגב םימי 8 -מ דרי ,הז סוטטסב השק הלוח לש תוהשה ןמז ,עצוממבש הלוע םינותנהמ ,אמגודל
 וא ,םילוחב תילופיטה תלוכיב רופיש ,תמדוק הקבדהמ המלחה תובקעב תיעבט תוניסחל וא/ו ןוסיחל וז תכרובמ המגמ סחייל ןתינ
 יזופשאה לטנה תדרוהל ףסונ יתועמשמ םרוג והז ,ויהי רשא תוביסה ויהי .]2[ ינלטק תוחפכ ךרעומה אתלדה טנאירו לש םינייפאמל
  .)3 חפסנב בושיח האר(הנורוקה ףיגנ לש יופצה

  .]6[]5[ םילוחה יתב לע יתועמשמ סמועל איבהל היופצ הניא ןוסיח אלל םגו ,הבורב הריעצ איה תנסוחמ אלה היסולכואה ,ןכ לע רתי

 אוה תונסחתהה זוחא לש לולקשב הנורוקמ התומתל השאו שיא ןוילימ 3.4-כ הנומה 20-49 ליגב רוביצל ןוכיסה ,ןלהל 2 הלבט יפ לע
 -מ ךומנ רועישב התומת איה תועמשמה ףיגנב קבדת וזה היסולכואהמ  80%ש רתויב הרימחמה החנהב םג .1/11000 רמולכ 0.009%

  איבהל לוכי וניא ןסחתהל ססהמה הייסולכואה גלפ ,רתויב הבחר הקבדה לש הז יתואיצמ אלו ינוסא שיחרתב םג ,רמולכ .שיא 250
 יאדוו ,ןכלו ןוילימל םירקמ 3  -כ אוה 19 ליג דע םידלי לש התומתל ןוכיסה ,רתויב הריעצה ליגה תבכשל רשא .תואירבה תכרעמ תסירקל

   .)4 חפסנ האר היגולודותמה טוריפל( .זופשיאה תכרעמ לע יתועמשמ םויאב רבודמ ןיאש

 ,סיירפ יערלא ןורש ר"דה לש הבתכמב  ,הז טפשמ תיב ינפב וגצוהש תוכרעהל האלמ הריתסב תדמוע ,הז בושיח תאצותש ןייצל שי
 תכרעמ לע סמוע לאיצנטופ ראות ובו )5 חפסנ האר( 2249,2254/21 ץ"גבב הנידמה תבוגתל ףרוצ רשא  ,2021 לירפאל 27ה םוימ
 .ריבסהמ רתוי 1000 יפל 100 יפ ןיב  לש רתי תכרעה ירק ,םיתמו השק םילוח יפלא תואמ לש תואירבה

 

 לארשיב תונסחתה ירועיש לולקשב תעפשל האוושהב הנורוקמ התומתל יסחיה ןוכיסה :1 הלבט

 הנורוקל םינסחתמ רועיש ליג

29.7.2021 

 תונסחתהה זוחא לולקשב הנורוקמ תומל ןוכיס
 םויכ

)%( 

0 - 19 34% 0.0013% 



20 - 49 77% 0.008% 

50 - 69 86% 0.1% 

70 - 79 93% 0.5% 

 1.7% 91% הלעמו 80

 

 הלבטב םיכרעה ,ןכש ,הלבטב םיעיפומה הלאמ תיתועמשמ םיכומנ ףא םינסוחמ אלה ברקב תוינלטקה רועיש יכרע ,תואיצמב :הרעה
 םיריעצה ברקב םינסחתמה זוחא תמועל הברהב הובג םינסחתמה זוחא ,עקרה תולחמ ילעב םיריעצה ןיבש הדבועה לולקש אלל ובשוח
 םיאירבה
 
 םינימסת תווחל םייושע ,זופשא שרודש רומח ןפואב ולחי אל םא םג ,םינסוחמ אלש וניה תואירבה דרשמ ידי לע עמשומה רחא ןועיט
 םינימסת תווחל םייושע םג ,םימוד םיפקיהב םויכ םיקבדנש םינסוחמ ,רבתסמש יפכ ,םלוא .'דיבוק גנול' םימעפל םיארקנה חווט יכורא
 .19רתויב ןטקכ ,םיינכדע םירקחמ יפ לע ,18רבתסמו ךלוה ,םידליב דיבוק גנול תועפות ינפמ ששחה םג  .17ןמז ךרואל םיהז
 
 
 תכרעמ ידי-לע הלכהל ןתינ יתלב סמועל ,השק האולחתל םורגל םילולע םהש איה ןסחתהל םיססהמה דגנכ תעמשנש הנעטה ,םוכיסל
 לאיצנטופש רוריבב הלוע ליעל טרופמש ינרמשה בושיחה יפל ףא ןכש ,תודבועה ןחבמב תדמוע הניא תיתועמשמ התומתלו תואירבה
 תייסולכואו רחאמ .תיתואירב הפורטסטקל ליבוי אל יאדוובו ,דאמ לבגומ וניה ןוכיסב ןניאש תויסולכואה ברקב זופשאהו התומתה
 .תואירבה תכרעמ לע גירח סמועל איבהל היופצ הניא איה םגש ירה ,עירכמה הבורב תנסוחמ ןוכיסה
 

 

 הקדצה דודיבל ןיא ךכיפלו םיטנאירו תסינכ ענמת אל ל"וחמ םיבשה הלא טרפבו םייטמוטפמיסא םישנא לש דודיבל החילש :4 הנעט
 תיגולוימדיפא

 דודיב תושירד תותישמה ןיסו הילרטסוא ןוגכ תונידמ ללוכ ,הנידמ םושל םיטנאירו תסינכ הענמנ אל ,הכ דע ,םילודג םיצמאמ תורמל
 הדבועה חכונל ,ךכיפל .אתלדה טנאירו לש תויוצרפתה הנורחאל ווח הלא תונידמ םג  .20לארשיב שרדנש הממ הברהב תורימחמ
 ,תוסיטש ךכ לע םידיעמ םירקחמש ןייוצי .םינסוחמ אלל םינסוחמ ןיב תושירדב לידבהל הקדצה לכ ןיא ,םיקיבדמו םיקבדנ םינסוחמש
 ,ןאכמ .21ירוביצה בחרמב תורחא תויוליעפל סחיב ,הנורוקב הקבדה תניחבמ הברהב תוחוטב ןניה תוכיסמ םיטוע םיעסונה רשאכ טרפב
 תוטשפתהה תמר ןהבש תונידמב תירשפאה תוהשה לשב םייק אלא ,תוסיט ןה רשאב תוסיטמ עבונ וניא ילאיצנטופה ןוכיסה רקיעש
 ןתינ יללכ ןפואב .רתוי הכומנ וא המוד הפיגמ תמר םע תונידממ םיבש דדובל הקדצה לכ ןיא השעמל .ההובג הניה ףיגנה לש תמייקה
 .ל"וחמ םיבשב ןרוקמ לארשיב תוקבדהה לש םידדוב םיזוחא קרש עובקל

 ןויגיה לכ תללושמ הניה הנורוקל םיילילש ואצמנו וקדבנש הלא טרפב ,םימוטפמיס-א םישנא לש דודיבב תלגודש השיפתה ,ךכל רבעמ
 ,רתויב הטעומ תומכ אשונ אוהש וא סוריוה תא אשונ וניא קדבנהש הדיעמ תילילש הקידב הקידבב ילילש אצמנ םדא רשאכ .יגולוימדיפא
 ילילש אצמנש םדא דדובל תיאופר הקדצה לכ ןיא ןכל .םועז וניה )הקידבהמ( תובורקה תועשה 24 -ב םירחא קיבדיש יוכיסה ןכלו

 הז םדאש אדוול ידכ .םימוטפמיס הלגמ אוהש וא םימוטפמיס םע תמואמ הלוחל תורישי ףשחנש יטרקנוק דשח שי ןכ םא אלא ,הקידבב
 .תולודג תויולהקתהב תוהשלמ ענמיהל ותוחנהלו ,ירחאש םימיב תופסונ תוקידב עצבל ןתינ ,התיחנב הקידבה רחאל קבדמל ךפוה אל
 ןיא ,הרקמ לכב .תוקבדה תעינמב תוליעי לכ ול ןיא ,םיאבו םיאצוי רשא ,ותיב ינב םע עגמב אב יאדוול בורק דדובמה רשאכ ,יתיב דודיב
 ל"וחמ םיבשה םינסוחמה רפסמ טרפבו ,המוד ןפואב םיקיבדמו םיקבדנ םה ןכש ,ןסוחמ אללו ןסוחמל הנוש תוינידמ ליעפהל הביס לכ
 רורב הז ןיא .םירחא קיבדהלו ירוביצה בחרמב בבותסהל םייושע םה תאז תורמלו ,םינסוחמ אלהמ רתוי הובג וניה םייבויחכ םירתואמו

 לע דודיב תבוח ליטמ ןקלח יבגל וליאו תונידמהמ קלח יבגל םינסוחמ אל יבגל הלפמ תוינידמ טקונ תואירבה דרשמ עודמ ,ללכו ללכ
   .םינסוחמ אלו םינסוחמ

 איבהל הלוכי איהו רחאמ ,הריבס יתלב ירוביצב בחרמל הסינכב תלילש הקידב גיצהל םידלי ללוכ םינסוחמ אלהמ השירדה :5 הנעט
 עוריאה ןמזב םדאה סוריו לש תואשנ / האולחת לע חרכהב הדיעמ הניא ןיפוליחלו םילוחכ םיאירב םישנא לש יוגש ןוחבאל

 רפסמב תדדמנ התמצועש הרבגה ךירצמ יוהיזהש אלא .סוריווה לש םונגה לש יוהיז לע תוכמתסמ )PCR( תוירלוקלומה הנורקה תוקידב
 הרבגה ךילהתב ההוזמ אוה ,ההובג םיסוריווה תומכ רמולכ ,הובג ילריווה סמועהש לככ . רישי ןפואב ותוא תוהזל ןתינ אל יכ ,םיבבס



 םיחיכומש םירקחמ שי .הובג םיבבס רפסמו ההובג הרבגהב ךרוצ שי ךומנ ילריווה סמועה רשאכ ,ךדיאמ .ךומנ םיבבסה רפסמו רצק
 קדבנ ב״הראבו רופגניסב ,הינמרגב םנמוא  .23קיבדהל לוכיש ״יח ״ סוריוו 22ןיא ,םיבבס 34 -32 לעמ ההובג הרבגה הרבעש המיגדבש
 הרבגה דע יבויחכ רדגומ קדבנ ,תאז תמועל ,לארשי תנידמב .המאתהב 34, 30,32 לש הרבגהב םונגה לש יוהיז שי רשאכ יבויחכ רדגומ
 ףס תחת םימוטפמס אלל םיטרפ לש תוקידב ךכיפל .יטנטפמוק ״יח״ סוריוו אצמנ תמאב ובש חווטל רבעמ הברה רמולכ .39.5 לש
 םניאו דודיבב םיבייח ןכלו ,םיקיבדמו ,םיאשנ וא םילוחכ סוריוומ םייקנ םישנא לש יוגש ןוחבאל ליבוהל םילוכי ,הז ריבס אל תושיגר
 תפטעמה ןגב שומיש השענ ,םונגה לש יוהיזו הרבגהל תושמשמה תוכרעההמ קלחב ,ךכל ףסונב .ירוביצה בחרמב בבותסהל םיאשר

 ןג לע תכמתסמה האצות .דבלב ןוניצל םימרוגש הנורוק לש םיסוריוו ללוכ הנורוקה יסוריוו לש החפשמה לכל ףתושמ אוהש סוריווה לש
 יאדוובו ,ןיטולחל אירב וניהש םדאמ העונתה שפוח תלילשל םורגל בושו ,COVID-19 םוקמב תועטב ןוניצ לש סוריוו תוהזל הלולע הז

  .הנורוקב הלוח וניא

 סיירפ-יערלא ןורש ר"ד לש הארוהב תואירבה דרשמ לש ךמסמב .ןגיטנא תוקידב וא תוריהמה תוקידבה ןה הנורוק יוהזל תופסונ תוקידב
 הרקמ לכבו םינימסת םע םיטרפ קודבל שי םינימסת אלל םיקדבנ ברקב הכומנה תושיגרה רואלש  ) 6 חפסנ האר 10.11.20( בתכנ
 תוקידבה יגוס ינש ןיב הוושמה רקחמ ,ךכל ףסונב  .ףיגנה לש ומויק תא וז הקידב סיסב לע לולשל ןתינ אל ,תילילש האצות לש הרקמב״

point-of-care antigen testing using LFT ה תקידבו-PCR , ךורעל שי תוריהמ תוקידבש תואירבה דרשמ לש הצלמהב ךמות 
   .24םינימסת םע םיטרפב
 
 תורשפא ןיא ,םד תריפסב לשמל ומכ תרחא תקידב לכב לבוקמכ תורבגהה יבבס רפסמ לע חוודמ וניא תואירבה דרשמו רחאמ ,םוכיסל
 יבחר םידודיב לש יתימאו יתוהמ ששח םייקו ,יביטקפניא סוריו לש תואשנ וא הלחמ לע הדיעמ תמאב יבויח לש הרדגהה םאה תעדל
 תואירבה דרשמ לש תורורבה תעדה תווח חכונל ,ףסונב  .תיאופר הקדצה לכ םהל ןיא רשא ,םינטק םידלי ללוכ ,םיחרזא לש ףקיה
 ןרידגה ומצע אוהש ,תוריהמ תוקידב ןתוא לע קוריה ותה שומימ תא ססבל תיחכונה ותינכותל רשאב ,יתבר ההימת תררועתמ ,ומצע
 ,קוריה ותה תלחהב תואירבה דרשמ תרטמש ,קיסהל אלא ןיא ,ןכ םא .םימוטפמיס אלל םישנא לש הקידבל תויואר אלו תונימא אלכ
  .ןסחתהל םינסוחמ אל לע ץחל ליעפהל ןוצרמ קרו ךא ילואו ,רקיעב תענומ איהו ,תוקבדה תעינמ תויהל הלוכי הניא
 

 תויושעש תויסולכוא לע ןסחתהל ריבס יתלב ץחל ליעפמו ,יאוול תועפות לש הקידבו בקעמב לשרתמ תואירבה דרשמ :6 הנעט
 רומח ןפואב ןוסיחהמ עגפיהל

 םינוסיחל תונעיההש םידמלמ תואירבה דרשמ ינותנ .הנוש "קתוו" ילעב םינוסיח ןווגממ היונב לארשי תנידמב םינוסיחה תינכות
 םידגנתמה םירוהה רועישו ,רוביצה דצמ ההובג תונעיהל םיכוז רתוי םישדחה םינוסיחה םגו ,97.6%-כ ,דואמ ההובג הניה םיקיתווה
 .)2014 זאמ 2%-ל תחתמ( דואמ ךומנ אוה הרגשה ינוסיחל

 םינתינה םינוסיחב רוביצה ןוחטיב עקר לע ךשמתמ הרבסה עסמ י"ע אלא ,םיצירמת וא תויצקנס ,הייפכ אלל הגשוה ,וז ההובג תונעיה
 ,ןסחתהל ילילש וא יבויח ץירמת לכ ןיא לארשיבש תורמל ,רמולכ .םישרדנה םיירוטלוגרה םירושיאה לכ תא ולביק רשאו תובר םינש
 .25םלועב םיהובגהמ םה לארשיב תונסחתהה ירועיש

 ,תויצקנסו םיצחל עסמ להנתמ הנורוקה סוריו דגנ ןוסיחה ביבס ,םידקת רסח ןפואבו ,םירחאה םינוסיחה יבגל הגוהנה תוינידמל דוגינב
 הייפכ רצייל ותילכתש עסמב רבודמ ,הנורחאל ומואנב הלשממה שאר שרופמב ריהצהש יפכ .ךוניח וא הרבסהל רבעמ הברה אוהש
 .תיתואירב הנכסב םדימעת ןוסיחה תלבקש הלא תוברל ,םינסוחמ אלב העיגפ ךות ,הפיקע

 לש הנורוקה ןוסיח ,FDA -ה י"ע )Approved( ורשוא רשא ,'קתו ילעב' םירחא םינוסיחל דוגינבש רחאמ ,דחוימב הדירטמ וז תוינידמ
 – EUA להונב רמולכ ,םוריח שומישל רתיה קר אלא ,הזכש רושיא לביק םרט רזייפ

Emergency Use Authorization, םרט ,רושיא תלבקל םיינויח רשאו ,ןוסיחה לש ותוליער תדימ תעיבקל םידעוימה םייוסינהו 
 היסולכואל תפקשנ רשאכ ,רתויב םיגירח םירקמב ב"הראב וליעפהל ןתינש גירח להונ והז  .26םייתנשכ דוע ךשמיהל םירומאו ,ומייתסה
 בוריס תוכז ןתמב ןכו ,תוירשפא תוחיטב תויעבו יאוול תועפות רחא בחרומו דומצ בקעמב הנתומ אוהו ,הרומח תיתואירב הנכס תלפטמה
 .םהל ורבסוה תולעותהו םינוכיסהו ןוסיחה לש ינויסנה סוטאטסהש רחאל ,םילוחל
 וניאו ,FDA-ה י"ע )Approved( רשוא ןוסיחה יכ םיברב םסרפמ תואירבה דרשמ ,וז הדבועל רומג דוגינב ,רעצהו האילפה הברמל
  . דבלב םוריח רתיה ול ןתינש ןוסיחב בייחתמכ םיירשפא םינוכיסו יאוול תועפות לע רבסה ףד םינסחתמל קפסמ

 לש רוביצלו םילפטמ םיאפורל הפוקש השגנהו חותינ ,ףוסיאב ךשמתמ ןפואב לשרתמ תואירבה דרשמ ,ליעלש להונה תויעבל רבעמ
 רבודמ םגש אלא ,םיאילמ רושיא יכילהת רבע אל ןוסיחהש קר אל רומאכש תורמל ,ןוסיחה לש יאוול תועפותל םירושקה םינותנו עדימ
 .קתוה ילעב 'םינוסיחה לככ' תוחיטב ליפורפ לעב הזכ וא יביאנ ןוסיחב רבודמ ןיאש לכל רורב רבכו ,השדח היגולונכט לע ססבתמה ןוסיחב
 – ״טקיורפה תרטמ״ םידדצה לע תמכסומש ןיוצמ ובו רזייפו דרשמה ןיב הלועפה ףותיש םכסהב ןויעמ הלוע וז הדירטמ השיגל תודע



 םינסחתמה ירועיש לע ינטרפ עדימ ףוסיא ךות ,רדע תוניסחל עיגהל תנמ לע ןסחל שי לארשיב רוביצהמ זוחא הזיא ךירעהל איהו
 ףיקע ץחל תלעפה ,ןכ לע רתי  .ןוסיחה לש יאוולה תועפות לע עדימ ףוסיא לש רוכזא לכ םכסהב ןיא ,רתויב עיתפמ ןפואב .םילוחהו
 לש םמויקל םידבכ תוששח םילעמ ,רדע תוניסחל עיגהלכ רזייפ םע ״טקיורפה תרטמ״ לש הרדגה דצב ,תויצקנס תלטה ךות ןסחתהל

 .ףפור רוביצה תואירבל םניב רשקהש םירז םילוקש

 תוכרעמה .םייק אל דע ,בר רסחב הקול ןוסיחהמ יאוולה תועפות לע םינותנה ףוסיאש עיתפמ הז ןיא ,תואירבה דרשמ לש וז השיג חכונל
 וא ,ולא תוכרעמב שומישל דודיע לכ ןיאו ןהב שומישה לע תרדוסמ הכרדה ורבע אל םיאפור ,תויתודידי םניא םיאפור לש חווידל תומייקה
 ,יאוול תועפות תפצה לע םישקמ םייטרקוריבו םיינכט םימסח ,ירטנלוו םינותנ ףוסיא תולבגמל רבעמ ,ןכל .ללככ יאוול תועפות לע חוודל
 .תואירבה דרשמב רדוסמ עדימ תלבק ןיבל חטשב םתוחיכש ןיב רעפה תא םימצעמו

 םיטרפ דימעהל היושע ףא וז תוינידמש תומייוסמ תוצובק לע ץחלש אלא ,םיטרואית תוששחב רבודמ אל ללכו ללכש שיגדהל בושח
 םיטרפ וזה היסולכואה ךותב .ןסחתהל וטילחיו ,קוריה ותה תרגסמב לעפומה ץחלל וענכיי םאב קדצומ אל ןוכיסב היסולכואב םימיוסמ
 םינסוחמה לש בחרה להקה ךותב םאובב הלא םיטרפ .ללכב םא ,דאמ הנטק דע הנטק היהת ןוסיחה תוליעי ונסחתיו ונכתסי םא םגש

  .תונסחתהה תיילשא תא הוולמה השוחתה לשב םהייח תא ונכסי

 ןוכיסב םבור ,16 ליגל תחתמ םידלי ןוילימ 3-כ טרפבו 30 ליגל תחתמ םיריעצ רקיעב םינמנ ןסוחמ אלה רוביצב ליעל ונרכזה רבכש ומכ
 הכומנ תלעות לש לוקיש סיסב לעש תויסולכוא יתש תוחפל ןייצל ןתינ םינסוחמ אלה םירגובה רוביצ ךותב .הנורוקמ דואמ ךומנ ףאו ךומנ
 םישנא )1( :תונסחתהמ שושחל תויושע ,תושק יאוול תועפותל רבגומ ןוכיס וא/ו )ןוסיחה לש הכומנ תויביטקפא וא הנורוקמ ךומנ ןוכיס(
 םע םישנא ) 2( ,רתי תוישירק ומכ הנורוק דגנכ יפיצפסה ןוסיחל ןוכיס םרוג תווהמש עקר תולחמו תויגרלא תובוגת לש הירוטסיה םע
 םירביא תולתשה תובקעב וא םייפרתומיכ םילופט ,תודלומ תולחמ לשב תאכודמ ןוסיח תכרעמ

 הלא – ההובג תושיגר םע םישנאב עוגפל תולולע  תויבבל תועיגפו תושק תוינומיאוטוא תובוגת רתי תוישירק ומכ תושק יאוול תועפות
 .םיאירב הלאכ תושיגרל םיעדומ ויה אלש םיאירב םישנאב םג ומכ הלעמל ורכזוהש
  

 יאוול תועפות עקר לע הפוריאב תונידמ רפסמב שומישל העשוה הקנז הרטסא לש ןוסיחה .27רתי תוישירק לש יאוול תועפות
 רתומ ןוסיחה הפוריאב תורחא תונידמב .הלחמהמ רתוי ןכוסמכ וילע וזירכה היגברונב תואירבה תויושר הנורחאלו ,םד ישירק לש
 דנא ןוסנו׳ג לש ןוסיחה םג .הנורוקמ תוומו השק הלחמל ההובג ןוכיסב ןניה רומאכ רשא ,תורגובמה תויסולכואב קר שומישל
 ההובגה ןרועישלו ,הלא יאוול תועפותל רבסהה המ עגרכ עודי  אל .תומוד תועפות עקר לע ב״הראב שומישל העשוה ןוסנו׳ג
 לש םינוסיחה ינש תא קר תונייפאמ ןניא וליא יאוול תועפותש תוירקחמ תויודעו םינותנ םימייק םלוא ,תיסחי םיריעצ ברקב
 ב"הראמ םינותנ חותינ לע תססבתמש הלבט ןלהל .הנרדומו רזייפ ינסחתמב םג תועיפומ אלא ןוסנו׳ג דנא ןוסנו׳גו הקנז-הרטסא
 2021 לירפא שדוחל -ל ינכדע )Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)( תכרעממ
 

   
 
 ךומנ וניה הנורקמ השק הלחמל ןבור בור לש ןוכיסהש תוריעצה תויסולכואה ברקב הלוע ןוילימל רועישה ,הלבטהמ תוארל ןתינש יפכ
 ,תוינומיא וטוא תויעב וא תוישירק תויעב ןוגכ וז יאוול העפותל ןוכיס ימרוג םע םדאלש ןבומכ .18-29 יאליגב ןוילימל 64 -ל עיגמו ,דואמ
 !תיתועמשמ לדג ןוכיסה
 



 הפירח תיגרלא הבוגתל ליבוהל םיתיעל םייושע ,)םירחאו( רזייפ ינוסיח ,ליעל תונייוצמש תושקה יאוולה תועפותל ףסונב  .תושק תויגרלא
)anaphylaxis(, תועפות ,ןיוצ רבכש יפכ .םייח ינכסמ םירחאו םייבבל םיעוריא לולכל היושעו ,תידימ תיאופר תוברעתה תשרוד רשא 

 הנורוק דגנ ןוסיחהמ תושק תויגרלא תובוגת לש העפוהה רועישש רורב התע רבכ םלוא ,תועודי אל ןיידע ןוסיחה לש חווטה תוכורא יאוולה
 תצובקב םישנא לש ןוסיח קידצמ יטולוסבאה ןוכיסה .םירחא םינוסיחו תעפש ינוסיחמ תועבונה תויגרלא תובוגתמ רשע יפ הובג וניה
 לע תורבדמ . 28םיפסונ םירקחמו CDC -ה לש תוינושאר תוכרעה .20 -ה תונשב אירב םדא יבגל חרכהב ןוכנ רבדה ןיא לבא ,ןוכיסה
 הלאל ,רמולכ .תויגרלא תובוגת לש הירוטסיה םע םישנא ברקב םניה )86%-65%( םירקמה בור רשאכ ,ןוילימל 250 דע 11 לש תוחיכש

 רבודמשכ ןכל .םינומ ןיאל םינוכיסה תא ריבגמ תורכומה יאוולה תועפות לע לולקשש ןבומכ .רתוי ףא ילואו  2 יפ לש רבגומ ןוכיס שי
 ,םייח תנכסמ תיגרלא הבוגת לש ןוכיס תחקלו ןסחתהל ותבוטמש ללכ רורב הז ןיא ,תויגרלא לש רבע םע 20-ה תונשב אירב םדאב
  .תודמלנ ןיידע ןוסיחה לש יאוולה תועפות רשאכ אל יאדווב

 ןוסיחלש ןמתסמ התע רבכ ,רבצנ ןיידע רזייפ לש הז טרפבו םינוסיחה תוחיטב יבגל עדימהש תורמל .רזייפ לש ןוסיחה יבגל יפיצפס ןפואבו
  .) 7 חפסנ( םיריעצ םישנא ברקב טרפבו ,תעפש ןוגכ םירחא םינוסיחב רכומהמ תיתועמשמ םיהובג םירועישב יאוול תועפות רזייפ לש
 .םידליו םיריעצ ברקב תורומח יאוול תועפות לש ןוחבא תתל רתויב םידירטמ תוששח תולעמה תויודע תורבטצמ ןכ ומכ

 
 םיריעצל ןוכיסהש אצמ ינשה ןוסיחה ןתמ ירחא תויבבל תועיגפ לש םינותנ ףוסיאב קסעש תואירבה דרשמ לש ח"וד .תויבבל תועיגפ
 ,16-24 םיאליגב 1/6000 דע 1/3000 אוה סיטידרקירפו סטידרקימ תועיגפ חתפל
 .) 8 חפסנ(  30 ליגל תחתמ 1/120000-ו 

 
 םודא דיוד ןגמ תואירק תא חתנמ ,תואירבה רשל ףאו ,תואירבה דרשמל רבעוהש ינכדע רקחמב ךומתל םייושע ל"נה ח"ודב םיאצממה
 .חטשב א"דמ יתווצ ידי יע ועבקנש תורדגהה יפ לע בל יפקתהו בל םודל תורושקה תואירקב דקמתמו ,2019-2021 םינשב )א"דמ(

 .םינוסיח םע הפיגמ לש םישדוח 5.5 -ו )םילג ינש( הפיגמ לש םישדוח 10 ,םינוסיח אללו הנורוק תפיגמ אלל םישדוח 14 תללוכ וז הפוקת
  .הטעמה ןושלב םידירטמ םניה םילועה םיאצממה

 תוילע .16-29 יאליג ברקב בל יפקתהו בל םוד לש תואירקב )2019-2020 -ל סחיב( 25% לש היילע תייפצנ 2021 יאמ-ראוני םישדוחב
 לעמ אמגודל( םישנ ברקב רתוי ההובג ךא היילע ףשוח רדגמו ליג תובכש לש חוליפב חותינ .40 לעמ לש םיאליגב תופצנ רתוי תונטק

 ינותנב םיכמתנ םיאצממה .רתוי םיריעצ םיאליגהש לככ הלוע םירקמה ירועישב הילעה .)20-29 יאליגב םישנ ברקב בל יפקתהב 83%
 האר( םיריעצה םיאליגב טרפבו התומתב תיתועמשמ הילע תיפצנ 2021 לש םינושארה םישדוחה תשמחב יכ הלוע םהמש ס"מלה
 .)ןלהל תואלבט

 

 



 

 

 תואירקה רפסמב הילעה ןיבל וז הפוקתב הנתנש םינוסיחה תומכ ןיב תקהבומ היצלרוק תמייקש הלעמ יטסיטטס חותינ ןכ לע רתי
 לש )תודיחיהו( תונושארה תונמהו ןוסיחה לש תוינשה תונמה ןתמל הרושק הילעה .16-39 יאליגב בל יפקתהו בל םוד לש יעובשה
  .תיטנבלרה ליגה תבכשב הנורוקל םיתמואמ רפסמ םע תיטסיטטס היצלרוק תיפצנ אל תאז תמועל  .םימילחמ

 תוח"וד חכונל טרפב ,רתויב םידירטמ םניה הלא םינותנ ,)תונוש תורעשה תולעהל ןתינ( יתביס רשק ססבל הלא םיאצממב ןיאש תורמל
 .)סיטידרקוימ( תיבבל תקלדל ןוכיסו ןוסיחה ןיב חכומ יתביס רשק םיססבמה ,יס יד יסהו )8 חפסנו ליעל האר( תואירבה דרשמ לש
 עפומ הל שיו ,בל ףקתהכ תועטב תנחבואמ תובורק םיתיעלש ןוחבאל השק הלחמ איה סיטידרקוימש ךכ לע העיבצמ תיאופר תורפסה
 םיכיושמ םיריעצב יופצ אל בל םוד לש םירקמהמ זוחא 12-20( םיריעצ ברקב בל םודמ היופצ אל התומת לש יזכרמ םרוג אוהש יומס
 תוריעצ תויסולכוא ברקב ןוסיחה לש תויבבל יאוול תועפות לש ןוחבא-תתל יתימא ששח םילעמ םירבדה .)סיטידרקוימ לש יומס עפומל

 ינבל םינוסיח ,םיאירב רעונו םידלי ,29םיריעצ לש םינוסיח דגנ הינטירב הטילחה אוושל אל .הנורוקמ דואמ ךומנ דע ךומנ ןוכיסב ןניהש
 .דבלב ןוכיסב םירגבתמל םינוסיח רשפאל הטילחה רשא  30הינמרג תלשממ הגהנ המוד ןפואב .ןוכיסב םהש הלאל קר ורשפאתי 15-12

  .הלא תונידמב םיאירב רעונו םידלי ןסחל םויכ רושיא וא הצלמה ןיא

 וא תוקנל ידכב 2021 יאמ-ראוני םישדוחב בל יפקתהו בל םוד ירקמ לש תינטרפב המרב הפוחד הקידב תשרדנ תוחפה לכלש ,לכל רורב
 תועודי עקר תולחמ ,רבעב וקבדנ םאה ,ןוסיחה ןמז ,ללוכ הלא םישנא לש ינטרפה עדימה תא שיגנהל שי ,הז ךרוצל .הלא תוששח ססבל
 םירבדה תא קודבל חרוט וניא תואירבה דרשמש קר אל ,המהדתה הברמל .םהב לופיטה סוטטס יבגל םייק םאב םילוחה תיבמ עדימו

 דודיב תושירדו קוריה ותה תמגודכ תונקת ןיקתמו ,ןסחתהל רעונ ינבו םידליל םירוה לע ץחל תלעפהב ךישממ אוהש אלא ,תוריהמב
  .ג"בתנב

 

  



From: Avi Wohl <aviwohl@tauex.tau.ac.il> 
Sent: Sunday, August 1, 2021 2:52 AM 
To: Retsef Levi <retsef@mit.edu> 
Subject: FW: The publication in the NEJM 
  
  
  
From: Avi Wohl 
Sent: Saturday, March 6, 2021 11:50 PM 
To: Rbalicer@clalit.org.il 
Cc: noa.dgn@gmail.com; Noam_Barda@hms.harvard.edu; eldad.kepten@curie.fr; o
ren_miron@hms.harvard.edu; katzmark@umich.edu; miguel_hernan@post.harvard.
edu; mlipsitc@hsph.harvard.edu; Ben.Reis@childrens.harvard.edu; Retsef Levi 
<retsef@mit.edu> 
Subject: The publication in the NEJM 
  
Dear Ran, 
  
Congratulations for you and for your co-authors for the publication in the NEJM. 
  
We read the paper with great interest, and have several questions regarding the methodology, 
which we were not able to answer ourselves – we hope that you could clarify  
(Please feel free to share this email with Shay Perchik – we could not find his email 
ourselves). 
  
The first (and main) issue is related to the asymptomatic infection outcome measure. As far 
as we can tell, this measure is highly sensitive to the intensity of testing. Moreover, to the 
best of our knowledge, there is a good reason to believe that there are potential significant 
differences between the control group and the vaccinated group, especially from a week after 
the second dose. The reason is the mandated isolation in the scenario of exposure to infected 
individual, and the ability to shorten the isolation from 14 to 10 days following two negative 
tests. This situation will very likely motivate individuals in the control group to be tested.  In 
contrast, vaccinated people, a week after the second dose, are exempt from isolation. A 
potential supporting evidence to this concern may be found by comparing your result to 
Pfizer’s results which are free of this potential bias. In Pfizer’s experiment (see their figure 3) 
the vaccination almost reaches its full effectiveness after 12 days from the first dose.  In your 
results (see Table 2) for the periods “days 14 to 20 after the first dose” and “days 21 to 27 
after the first dose the efficiencies are only 46% and 60%, respectively.  The latter number is 
much smaller than the comparable number if Pfizer’ experiment: 90.5%. Although Pfizer’s 
number of observations is small the difference from your results seems significant.  The 
resemblance between Israel and Pfizer appears only from 7 days after the second dose where 
the efficiency is Israel jumps to 92% (compared to Pfizer’s 95%). We think that the jump is 
potentially the result of above-mentioned bias, in which case, there is a question what the true 
efficiency of the vaccine is against asymptomatic infections. Moreover, since this is a 
potential upward bias the actual efficiency could be significantly lower than what is 
suggested by the analysis in your paper.   
  

Shoshy  Altuvia
נספח 1�



The issue described above could also be relevant to the outcome of symptomatic illness 
without hospitalization, since the symptoms are usually mild and vaccinated individuals are 
more likely to dismiss them. The magnitude of the bias is probably smaller in “symptomatic” 
cases than in the “asymptomatic” ones. 
  
We are curious what your thoughts are regarding this issue, and if you have analyzed it and 
considered the fact that it could introduce a significant upward bias to the assessed efficiency 
with respect to the protection the vaccine provides against infections. 
  
Additionally, we would also like to mention the following two issues: 

*Another reason for relatively high frequency of testing in the control group could be 
concerns regarding potential exposure to an infected individual.  This is especially 
true from a week after the second dose because then a vaccinated person gets a 
“vaccination certificate”. 
*A large number of vaccinated individuals that were not matched. Do you have a 
sense why they were not matched and if the behavior of this population is similar to 
the one that was matched? 

  
Looking forward to hearing back from you and happy to engage in discussion. As you can 
imagine the protection level of the vaccine against infections is central to many policy related 
decisions, so we hope to hear back relatively soon. (Sorry to add to your extremely busy life 
another issue to deal with     )  
  
Best regards, 
  
Restsef Levi and Avi Wohl 
 



מאומתים לאחר קבלת חיסון
המחוסנים הראשונים  ' בקרב קב

31/01/2021מנות עד 2-אנשים שחוסנו ב1,848,568•
:10/07עד 07/02-מ•

באוכלוסייה זוPCRבדיקות 1,152,914בוצעו •
(משבוע שעבר+ 1,181)אומתו לנגיף 5,770•
מתוכם•

+(59)אושפזו 495•
+(39)הגיעו למצב קשה או יותר 334•
+(6)נפטרו 123•

Shoshy  Altuvia
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31/01/2021מחוסנים בשתי מנות עד 
ומאומתיםPCRבדיקות 



31/01/2021מחוסנים בשתי מנות עד 
תחלואה קשה ותמותה, אשפוזים



הדבקות בקורונה בקרב מחוסנים באופן מלא 
+ 60בני , שיעור תחלואה לפי מועד חיסון

Breakthrough cases Breakthrough rate per 100,000

Updated to 18/7/2021 8:00



הדבקות בקורונה בקרב מחוסנים באופן מלא  
16-59בני , שיעור תחלואה לפי מועד חיסון

Breakthrough cases Breakthrough rate per 100,000

Updated to 18/7/2021 8:00



הדבקות בקורונה בקרב מחוסנים באופן מלא 
חיסוןשיעור תחלואה לפי מועד 



Outcome
20/06-17/07

VE Lower CI Upper CI

SARS-CoV-2 cases 39.0% 9.0 59.0
Symptomatic COVID-19* 40.5% 8.7 61.2
COVID-19 hospitalization 88.0% 78.9 93.2

Severe COVID-19** 91.4% 82.5 95.7

* Fever and/or respiratory symptoms on epidemiologic investigation
** Including severe, critical and deceased COVID-19 (Severe – respiratory 
rate > 30/minute, oxygen saturation < 94%, and/or PaO2/FiO2 < 300; 
Critical – invasive mechanical ventilation, shock or major organ failure)

For methods details: Haas, EJ et al. Impact and effectiveness of mRNA BNT162b2 vaccine against SARS-CoV-2 
infections and COVID-19 cases, hospitalisations, and deaths following a nationwide vaccination campaign in 
Israel: an observational study using nationwide surveillance data. Lancet, 15 May 2021. 397:1819-29.

NOTE: Follow-up period 
shifted to weeks when
delta variant dominated 
sequenced strains in Israel

לפי תוצאה -מועילות החיסון 
20.6.21-17.7.21

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736(21)00947-8


לפי תוצאה ומועד החיסון-מועילות החיסון 
20.6.21-17.7.21

מועילות החיסון גבוהה במניעת אשפוז 
ותחלואה קשה בקרב כל מקבלי החיסון  

-תסמיניתמניעת אבחנת קורונה ותחלואה 
עלול להיות מוטה עקב נטייה שונה  -

לביצוע בדיקות בין הקבוצות השונות  
ובהשוואה ללא מחוסנים

( Confidence Interval= CI)טווח הטעות -
חופף בין החודשים השונים ולכן לא  

משמעותי סטטיסטית למעט ההשוואה בין  
ינואר לאפריל   
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80

86
88

88
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  השק םילוח לש יחכונ זופשיא ךשמ בושיח  -  3 חפסנ

 םילגהמ . תיתועמשמ ןטק טרפבו תיסחי ןטק םימי רפסמ הז בצמב םיהוש םישק םילוח יכ הלוע תואירבה דרשמ ינותנמ
 - המאתהב םישק םילוח 31 -ו 29 ,25 ,45 ,39 ונחבוא ילויל 25-29 ה ןיב ,תואירבה דרשמ ינותנ יפל ,אמגודל .םימדוקה
 םילוחהש עבונ ןאכמ .םישק םילוח 168 םנשי לכה ךס עגרכו .םירטפנ הרשע הלא םימיב ויה .םילוח 169 לכה ךסב רמולכ
  .םדוקה לגב םימי 8 -כ תמועל השק בצמב םימי 5 עצוממב ,םימי המכמ רתוי םישק םיראשנ םניא םבורב םישקה

 רפסמ עצוממו ,ונחבואש םישדחה םישקה םילוחה רפסמ לש עצוממה ימויה בצקה בושיח ידי לע השענ בושיחה
  לטיל קוח יפ לע .לארשיב םילוחה יתבב ואצמנש ללוכה םישקה םילוחה
)https://en.m.wikipedia.org/wiki/Little%27s_law(, תקולחמ לבקתי השק בצמב םילוח לש עצוממה תוהשה ןמז 

 .םישדח םישק םילוח לש ימויה עצוממב םישקה םילוחה ללוכה ימויה רפסמה עצוממ

 



 

 םינוסיחה לולקשב תוינלטקה רועיש בושיח – 4 חפסנ

 ותמש םישנאה רפסמ ןיב סחיכ רדגומ  אוה .הקבדה לש הרקמב תוומל יוכיסה אוה ,"תוינלטקה רועיש" םג יורקה ,IFR-ה
   .ףיגנב וקבדנש םישנאה רפסמל הלחמהמ
 
 .ףיגנה תוחכונל הקידבב םייבויח ואציש םישנאה רפסמל הלחמהמ ותמש םישנאה רפסמ ןיב סחיה אוה , CFR ֹ-ה
 הברהש ןוויכמ ,IFR-המ תרמוא תאז ,תוומל יתימאה ןוכיסהמ ,תיתועמשמ הרוצב רתוי הובג  CFR-ה ,הנורוקה ףיגנ לש הרקמב
 .)תוקידב רפסמ ללגב וא ,םיפירח םימוטפמיס אלל וא םייטמוטפמיסא םתויה ללגב לשמל( םילגתמ םניא הקבדהה ירקממ
 תוקידב .יתימאה םיקבדנה רפסמ תכרעהל ןימא דדמ וניא םיתמואמה רפסמ ,םילגתמ םניא הקבדהה ירקמ תיברמש ןוויכמ
 .יתימאה םיקבדנה רפסמ תכרעהל רתויב ץופנה ילכה תא םיווהמ ,תוימגדמ )תויגולורס תוקידב( םינדגונ
 חרזמ תוצראב םגו בחרנ ןפואב ףיגנה טשפתה ןהב  ]31[הפוריא תוצראב םג ,םלועב ועצובש םייגוציי םייגולורס םירקס תורשעב
 רפסמ רשאמ רתוי 10-2 יפ בורל ,הברהב הובג םירקמה רפסמש ררבתה ,]32[תמצמוצמ תיסחי התיה ותוטשפתה ןהב היסא
   .םיעודיה םירקמה
 םירקמה רועישמ 4-10 המכ יפ הובג םיקבדנ רועיש לע ועיבצה םלוכו ,םיגולורס םירקס טעמ לארשיב ועצוב ,2021 ראורבפ דע
  .םיעודי םירקמ רשאמ םיקבדנ רתוי וא העברא יפ לע עיבצה 2021 ראורבפמ  ]34[]33[תיללכ םילוח תפוק לש רקס .םיעודיה
 2021 ץרמ שדוח םייתסהו ,הפגמה ךרואל ,תולחמ תרקבל ילארשיה זכרמה ידי לע ךרענש לארשיב ידלי ברקב םינדגונ רקס
 .ולגתהש םירקמה רפסממ םיילפכמ הלעמל ונייהד 35 ףיגנב וקבדנ םהמ 21% תוחפלש הלעה
 
 אל קלח לצא תינבנה תוניסחה ןכש  םינדגונה תקידבב תיבויח האצותב יוטיב ידיל םיאב חרכהב םניא וילא תוניסח חותיפו ףיגנל הפישח
 שלפ םהילא ףוגה יאת תא ,םיפקותהו ,תוהזל םיעדויה םינבל םד יאת( יט יאת םויקב רקיעב תאטבתמ ףיגנל םיפשחנהמ ][][ לטובמ
 םיקבדנה רפסמ לש רסח-תכרעה םיגיצמ ללככ םינימא )םיגולורס םירקס(  םינדגונ ירקס םגש ןאכמ  .םינדגונ םויקב תוחפו )ףיגנה
  .תכעוד םינדגונה תמרו ןמז רבועש רחאל דחוימב ,יתימאה
 
  .םיעודיה םיקבדנה רפסממ לופכ לארשיב יתימאה םיקבדנה רפסמש ,הריהזה הכרעהב שמתשנ ליעל רומאה תורמל
 
 .שיא 6500 -כ אוה םיתמה רפסמ .37ףלא 870 -כ אוה הכ דע םיעודיה םיקבדנה רפסמ ,]36[לארשיב ,2021 ילוי שדוח ףוסל ןוכנ
 םא ,תיללכה תילארשיה הייסולכואב .0.75%כ אוה ולגתהש םיקבדנה רפסמו םיתמה רפסמ ןיב סחיה ונייהד ,CFR-הש ןאכמ
 .ץראב ,ליג תבכש לכ יפל תוינלטקה רועיש תא ךירעהל ןתינ ,המוד הרוצב .0.37%-מ ךומנ הנורוקה לש תוינלטקה רועיש ,ןכ
 ,ףסונב .קבדנה ליגב רתויב ינוציק ןפואב היולת ףיגנה תוינלטקש ןוויכמ יללכה תוינלטקה רועיש רשאמ רתוי תישעמ וז הכרעה
 הלבטב תוינמיה תודומעה יתשב תאבומ האצותה .תונושה ליגה תובכש ןיב דח ןפואב הנתשמ לארשיב םינסחתמה רועיש םג
1  
 
  .אבה ןפואב ולבקתהו ובשוח הטמלש תואלבטה םיעיפומה םיכרעה ראש
 .10 -ב קלוחמ ןוסיח אלל תוינלטקה רועישכ חקלנ ןוסיחה רחאל הנורוקה לש תוינלטקה רועיש .1
 לש םוכס אוה םיוסמ ליגב תוינלטקה רועיש  :הטושפ ,לארשיב ,ליג תבכשב ללקושמה תוינלטקה רועיש בושיחל החסונה .2
 )הז ליגב םינסחתמ-אלה זוחא( x )ןוסיחה ינפל ליגה ותואב תוינלטקה רועיש(
  )הז ליגב םינסחתמה זוחא(x   )ןוסיחה ינפל ליגה ותואב תוינלטקה רועיש(  לשו 
  

 )2021 ילוי( םינסוחמו םינסוחמ אל – הנורוקב םיקבדנ לצא התומתל ןוכיס .1 הלבט
 
 )םינסוחמ(  הנורוקמ התומתל ןוכיס )םינסוחמ אל( הנורוקמ תומל ןוכיס ליג
0 - 19 0.0018% 0.00018% 

20 - 49 0.027% 0.003% 
69 - 50 0.5% 0.005% 

70 - 79 3.2% 0.32% 

 0.9% 9.3% הלעמו 80
 



 )2021 ילוי( לארשיב תונסחתה ירועיש לולקשב  הנורוקה תוינלטק רועיש :2 הלבט
 
 הנורוקל םינסחתמ רועיש ליג

)30.7.2021( 
 םויכ תונסחתהה זוחא לולקשב הנורוקמ תומל ןוכיס
)%( 

0 - 19 34% 0.0013% 
20 - 49 77% 0.008% 
50 - 69 86% 0.12% 
70 - 79 93% 0.53% 
 1.7% 91% הלעמו 80

 
 
 הלבטב םיגצומה םיכרעהמ תואיצמב רתוי םינטק ףא ,ףיגנב םיקבדנ לצא התומתל ןוכיסה יכרע ,םיכומנה םיאליגב :הרעה
 ,עקר תולחמ לעב טועימ ותוא ןיבמ םינסחתמה זוחא ךא ,ךומנ תיסחי תונסחתהה זוחא  םנמוא ,הלא םיאליגבש ןוויכמ   ,2
   .רתוי הברה הובג אוה



 

1 
 ראש שירותי בריאות הציבור

 משרד הבריאות
 91010ירושלים  1176ת.ד 

Director of public health services 
Ministry of Health 
P.O.B 1176 Jerusalem 91010 

 

 ט"ו באייר, התשפ"א
 2021אפריל  27

405069721  
 (בתשובה נא ציין מספרנו)

 21 –מס' תיק                   
 
 
 
 

 חוות דעת אפידמיולוגית לעניין מתווה "תו הירוק" הנדון:
              

 
 מתווה התו הירוק 

והוא כולל היתר להפעלת עסקים שפעילותם נחשבת "מסוכנת", , 7/03/21מתווה ה"תו הירוק" נכנס לתוקף ביום 

מאז עבור מחוסנים, מחלימים או נבדקים. מדובר בעסקים אשר הפעלתם נאסרה או צומצמה באופן משמעותי 

המתווה נקבע תוך איזון בין אינטרס הגנה על בריאות הציבור ולבין הצורך הכלכלי פרוץ מגיפת הקורונה בישראל. 

אפקט ההגנה הכולל במקומות המופעלים בתו ירוק בשל כניסת והחברתי בהחזרת המשק לפעילות ולשגרה. 

המשתתפים באותן פעילויות והיא אינה מסכנת עבור  מייצרת רמת הגנה גבוהה  או נבדקים מחלימים, מחוסנים

 .את בריאות הציבור

 תיירותיות בתי אוכל במבנה, אטרקציותבהתאם לתקנות, היתר להפעלת עסקים באמצעות "תו ירוק" חל על 

ובריכות שחייה במבנה, חדרי כושר וסטודיו, בתי מלון, אירועים כגון כנסים, אירועי תרבות וספורט המוניים, בתי 

ה בתפילות מרובות משתתפים, ואירועים נוספים מרובי משתתפים (חתונות ואירועים, פסטיבלים, מסיבות תפיל

 ועוד). 

בתחום פעילות הפנאי, על מנת לאפשר  המצויים"התו הירוק" מוכוון מראש לעסקים המוגדרים כאינם חיוניים, 

כחיוניים, עבורם ברור כי הפרדה בין  את פתיחתם בצורה מבוקרת. מתווה זה אינו רלוונטי לעסקים המוגדרים

 מחוסנים ללא מחוסנים אינה אפשרית ואינה מידתית. 

פעילויות הנעשות בעסקים הפועלים תחת מתווה התו הירוק, כוללת התקהלויות גדולות, של עד אלפי משתתפים ה

 םועוד. חלקמשתתפים  לצורך קיום תפילות עם מספר גדול של, כנסים, בתי תפילה )כגון אירועי תרבות וספורט(

אירועים המתקיימים בתנאים בהם לא נשמר ריחוק חברתי ועל כן הם מצויים בסיכון מוגבר להדבקה כגון, 

, מתווה התו הירוק הוחל על עסקים שפעילותם מתקיימת בשטח סגור, כמו כןחתונות, מסיבות, פסטיבלים ועוד. 

פעילויות הכוללות התקהלויות מרובות  ;ללא מסיכותשהפעילות בהם כוללת צפיפות רבה או פעילות מסוכנת 

משתתפים, הן פעילויות בסיכון גבוה שעלולות להביא להתפרצות תחלואה אם לא ננקטים אמצעים למניעת כניסה 

קיים צבר רב של מחקרים ותצפיות המעלים כי הסיכון להדבקה כמו כן, של  מי שאינו נבדק, מחוסן או מחלים. 

ה באופן משמעותי בחללים סגורים, בפרט במקומות צפופים עם אוורור מופחת, בהם שוררים בנגיף הקורונה עול
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תנאים המסייעים בצבירת ריכוזים גבוהים של נגיפים. כך למשל קיים מחקר לפיו הסיכוי להדבקה בחלל סגור 

  1בממוצע מאשר באוויר הפתוח.. 20הוא גבוה פי 

ככל שמוצבת בכניסה מתווה התו הירוק כולל גם אפשרות כניסה עבור מי שאינו מחוסן או מחלים, יש לציין כי 

למקום עמדת בדיקה מהירה, שתוצאותיה מתקבלות באופן מיידי, בכפוף להצגת תוצאת בדיקה שלילית. כמו כן, 

(בדיקה שגרתית),  PCRהצגת תוצאת בדיקה שלילית בבדיקת עם  16בבתי מלון ניתן להכניס קטינים מתחת לגיל 

שאינם מהמשתתפים  5%וכן קיימת אפשרות להכניס לאירוע המתקיים באולם או גן לשמחות ולאירועים עד 

 שלילית.  PCRמחוסנים או מחלימים בכפוף להצגת תוצאת בדיקת 

 נםשאי ולבגירים 16מקדם תיקון לתקנות  בימים אלה, שיאפשר לקטינים מתחת לגיל  הבריאות משרד, בנוסף

אישור תו ירוק, על סמך תוצאת בדיקה שלילית  לקבלמחוסנים מסיבות רפואיות (בשל התווית נגד רפואית) 

מסיבות רפואיות (להלן, "מנועי חיסון") להערכת גורמי  מתחסניםשעות. לעניין מבוגרים שאינם  72 –בתוקף ל 

 לאחד מוכחת גישותר בעלי חלקםבישראל,  במספר קטן מאוד של אנשים מדוברהמקצוע במשרד הבריאות 

, ויוכלו החיסון של ונהחריגה למנה הראש, שפיתחו תגובה הראשונה במנה מחוסניםוחלקם  החיסון ממרכיבי

סטטוס של אדם כ"מנוע חיסון" מסיבה רפואית יהיה כפוף  על סמך בדיקת קורונה שלילית  לקבל אישור תו ירוק 

 רפואי מתאים.  לאישור

 ולא, מבחירה מתחסנים ושאינם מחלימים שאינם(כלומר,  חיסון מנועי שאינם בגירים עבור בדיקות לחלופת בנוגע

 תחנותפרטיות ו PCRמערך בדיקות  להקיםמשרד הבריאות מגבש רגולציה שתאפשר  –) רפואית מניעה בשל

כולל אישור של הכנסת  הנושא, אסדרתקידום  סיום עםשל משרד הבריאות.  בפיקוח מהירות פרטיות בדיקות

לאפשר לבגירים לא מחוסנים שאינם מנועי חיסון, להיכנס למקום  יהיה ניתן -לתקנות המסדירות את הנושא 

טיוטת תקנות בנושא זה  .בתשלום, או בדיקה מהירה) PCRהפועל בתו ירוק עם תוצאת בדיקה פרטית (בדיקת 

 ולאישור הכנסת.  פויה להתפרסם בקרוב להערות ציבורמצויה בשלבים מתקדמים וצ

אלף בדיקות  50 –לציין בהקשר זה, שנכון להיום, משרד האוצר מקצה תקציב שמספיק למימון של כ  חשוב

הוא  והצפי , ביוםאלף  35-40 –ציבוריות ביום, כאשר הביקוש בתקופה האחרונה לבדיקות אלה עומד על כ 

 מתןיעלו בתקופה הקרובה, לאחר קידום ההסדר של חלופת בדיקות לקטינים ולמנועי חיסון.  שהביקושים

אפשרות לבגירים שאינם מנועי חיסון להיבדק לצורך כניסה למקומות הפועלים בתו ירוק, עשויה בהסתברות 

 אלף בדיקות.  50 –מעבר לרף ה  הביקושיםגבוהה לעלות את 

                                                                 
הלאומי למערכה בקורונה בעניין "מאפייני הפעילות האנושית בחללים סגורים מרכז המידע והידע בדוח מידע נוסף ניתן למצוא  1

enclosed-n177-report-https://www.gov.il/BlobFolder/reports/research-המשפיעים על סיכון ההדבקה" הזמין בקישור: 
spaces.pdf-enclosed-n177-report-report_research-spaces/he/research 
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, לעמדת משרד הבריאות אין הצדקה כי המדינה תישא בעלויות של מי שאינו מעוניין להתחסן, לצורך כניסה בנוסף

  .16, עבור כל אדם מעל גיל במימון המדינהחיסון  תלקבל האפשרות כיום מוצעתלפעילות פנאי, זאת כאשר 

 500-משתתפי ניסוי המכון הביולוגי כולל כבנוסף, יש לציין כי כניסה למקום הפועל בתו ירוק מתאפשרת גם עבור 

קבוצת הפלצבו. לפי פרוטוקול המחקר, מאחר ומדובר במחקר כפול סמיות,  10-20%-משתתפים בסה"כ, מתוכם כ

לא ניתן לדעת מי משתייך לקבוצת המחקר ומי לקבוצת הפלצבו, אי לכך כלל המשתתפים נמצאים באותו 

 פרוטוקול מעקב.

י הניסוי במתן תו ירוק מבוססת על שיקולי דעת של הוגנות כלפי הנחקרים שהתנדבו ההחרגה שאושרה למשתתפ

להשתתף במחקר ובשל כך אינם יכולים לקבל חיסוני פייזר רגילים שייקנו להם זכאות לתו ירוק רגיל (מאחר 

לו לסיים את  ומהלך זה ייפגע בהכרח בתוצאות הניסוי), על מחויבות משרד הבריאות כלפי המכון הביולוגי לאפשר

המחקר עפ"י הפרוטוקול המתוכנן שאושר על ידי משרד הבריאות, וכן על סמך הערכת הסיכון הנמוכה מבחינה 

אפידמיולוגית לתחלואה והדבקה העלולים להיגרם כתוצאה מקבוצת משתתפי הניסוי (קבוצה קטנה בהשוואה 

 שהוכח עד כה במעבדה).לאוכלוסיה, מרביתה קיבלה חיסון ניסיוני בעל אפקט הגנה מסוים 

 
 מועילות החיסונים

. מאז ישראל FDA -החל בישראל מבצע חיסונים רחב היקף לאחר שחיסון פייזר קיבל אישור ע"י ה 20.2.2021 -ב

הפכה להיות המדינה המובילה בעולם בשיעורי התחסנות במאמץ משולב של קופות החולים, בתי החולים, מד"א 

מיליון  11-כה קרוב לושותפים נוספים, ובהובלת משרד הבריאות.  במסגרת המבצע, הצליחה ישראל לתת עד 

 עודת מתחסן. שיעור כיסוי החיסונימיליון זכאים לת 5 -כ מתוכם,. ומעלה 16בגילאי  מיליון אנשים .5-מנות לכ

 (כולל מחלימים).  90% מעל + ברמה הארצית הינו50בקבוצת הגיל 

 96%במעל  מוערכת של משרד הבריאות המתפרסם בימים אלה  עפ"י תוצאות מחקרמועילות החיסון של פייזר 

ערכים אלה תואמים מחקרים  תמותה.במניעת  96.7%-תחלואה קשה ו במניעת 97.5% ,תסמיניתתחלואה במניעת 

  אחרים שבוצע בתוך ישראל ומחוצה לה.

 תסמינית-בשלב זה לא ניתן להעריך בצורה מדויקת הדבקה א -תסמינית -בנוגע ליעילות החיסון במניעת הדבקה א

לאחר החיסון מאחר ואנשים מחוסנים שאינם סובלים מתסמינים לרוב אינם הולכים להיבדק. יחד עם זאת, ניתן 

לציין כי משרד הבריאות מבצע מעקב באופן שוטף באמצעות סקר שבועי בקרב עובדים במוסדות גריאטריים 

)  2021(עפ"י חודש מרץ הסקר  תוצאותוהמשיך במדיניות זו גם כלפי המחוסנים.  במסגרת פרויקט מגן אבות

חולים מאומתים אסימפטומטיים מתוך כלל העובדים המחוסנים. עוד ניתן לציין כי משרד  0.014%-מעידים על כ

הבריאות מתחקר לעומק כל מקרה של הדבקה חדשה בקרב מחוסנים ומחלימים על מנת ללמוד את התגובה 

מחוסנים שהתחסנו בשתי מנות במהלך חודש  1,850,000חקור של כהחיסונית לאורך זמן. ניתן לציין כי ממצאי הת

בדיקות) מעלים כי אחוז  405,000לקורונה מכל סיבה שהיא לאחר מכן (כ PCRוביצעו בדיקת  2021ינואר 
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. בחינת חומרת התחלואה בקרב אוכלוסייה זו מציגה 0.15%-הבדיקות החיוביות בקרב אוכלוסייה זו עומד על כ

חולים שהגיעו לתוצאים חמורים (אשפוז, תחלואה קשה ותמותה). חשוב  0.7%-גם היא תמונה מעודדת של כ

נה בתחילת מבצע החיסון בחודש ינואר הינה אוכלוסייה להדגיש כי האוכלוסייה אשר חוסנה בעדיפות ראשו

+ וכן בעלי גורמי סיכון בריאותיים). לפי הערכות רפואיות והמידע שהצטבר 60בסיכון הגבוה ביותר לתחלואה (בני 

עד כה, יעילות החיסון בקרב אוכלוסיות צעירות ובריאות יותר מסתמנת כגבוהה יותר באופן משמעותי. מקור 

באוכלוסיית מחוסנים ומחלימים הינו בדיקות המבוצעות בקרב חוזרי חו"ל  PCRאודות בדיקות מידע נוסף 

בכניסה לישראל. עפ"י נתוני מכלול התעופה, היקף החולים המאומתים בקרב אוכלוסייה זו ברבעון ראשון של 

לצד היקפי תחלואה בקרב מחוסנים.  0.3%-חולים, כ 40בקרב מחלימים ו  0.13%חולים   12עומד על  2021שנת 

המבטא עומס נגיפי ופוטנציאל הדבקה של חולה מאומת  CT-נמוכים באוכלוסיות אלה ניתן לציין כי מדד ערכי ה

 . ]שחוסן או החלים טרם המחלה מצביע על עומס נגיפי נמוך ומכאן גם סיכון נמוך ליצירת הדבקה

 
בקרב חולים כי העומס הנגיפי שמצא מכבי ת חוליםעל ידי קופשפורסם מחקר ממצאים אלו נתמכים גם ע"י 

ממצאים אלה תומכים בהערכה, לפחות בהשוואה לחולים שלא חוסנו טרם מחלתם.  4מחוסנים, היה נמוך פי 

(היינו הסיכוי של מחוסן  דיווחי חברת פייזר כי החיסון מוריד גם את פוטנציאל המידבקות בקרב מחוסניםוב

ככל שמצטבר מידע רב יותר אודות מועילות החיסון כפי שנחשף לחולה להדביק אנשים אחרים). יש לציין, ש

התו הירוק עולה,  בטיחות מתווההורדת פוטנציאל המידבקות בקרב מחוסנים, שהוזכר לעיל, ובכלל זה יעילותו ב

 הסיכון הנמוך להדבקה באירועים מסוג זה, על ידי משתתפים מחוסנים. זאת לאור 

 
עד לרמה  חלה ירידה משמעותית במספר החולים בקורונה בישראלשבועות האחרונים במצב התחלואה בישראל 

 0.8 -שבועי עם ירידה במקרים הקשים ובפטירות. מקדם ההדבקה מתחת לאומתים ליום בממוצע מ 100-של כ

 זו במספר החולים יש לייחס להצלחה של מבצע החיסונים עד כההירידה את ה ומעיד על כך שהמגיפה בדעיכה.

ן עדיי .. עם זאת, לא ניתן להניח שהתפרצות הקורונה מאחורינוה וההדרגתית של המשקיחד עם הפתיחה הזהיר

ועוד כמיליון בגירים שטרם  16(כולל את כלל הילדים מתחת לגיל  זרחי מדינת ישראל אינם מחוסניםמא 35%מעל 

הכוללות בעיקר כיום יש עדויות להתפרצויות טלת לנגיף להתפשט ויש ו. במצב זה יש אפשרות לא מב)התחסנו

  אך נדבקים בהם גם מחוסנים.  ,אנשים לא מחוסנים

תופעת חסינות עדר מוגדרת כאפקט הגנה הנוצר על אנשים לא מחוסנים (כגון ילדים שטרם חוסנו, אנשים עם 

ויות נגד רפואיות לקבלת חיסון, אנשים הסובלים מדיכוי חיסוני, קשישים שמערכת החיסון שלהם התו

באמצעות אחוז מחוסנים גבוה באוכלוסייה. כאשר הרוב המכריע של אוכלוסייה מחוסן כנגד גורם  נחלשה)

 המחלה, הסבירות של אדם לא מחוסן להיחשף לאדם חולה ולהידבק נמוכה מאוד. 

ון שהצטברו אודות יצירת תופעת חסינות העדר בעת חיסון המוני בפתוגנים השונים מצביעים על הידע והניסי

הצורך להגיע לשיעורי התחסנות גבוהים בכלל האוכלוסייה, בתלות במידת המידבקות של פתוגן. למשל, עבור 
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החצבת דרושה  להשיג חסינות עדר, בעוד להשגת חסינות עדר נגד 85%-80%פוליו דרושה רמת התחסנות של 

ניתן לראות היקפי תחלואה נמוכים עד  מהאוכלוסיה. בעת השגת האפקט המגן באוכלוסייה 95%-התחסנות של כ

 אפסיים ללא נקיטת כל אמצעי הכלה נוסף. 

מאחר ונכון להיום, אין מדינה בעולם בה אחוז ההתחסנות באוכלוסייה גבוה יותר בהשוואה לישראל, אין מקור 

מחקריים המאפשר לקבוע את אחוז ההתחסנות כנגד נגיף הקורונה הדרוש ליצירת אפקט חסינות מידע ונתונים 

-בנוסף, בשל היעדר נתונים מדויקים אודות היקף המחלימים האמיתי בישראל עקב קיום תופעת הדבקה א עדר.

 נוכחית.תסמינית, בשלב זה לא ניתן לקבוע עד כמה מדינת ישראל קרובה לחסינות עדר בנקודת הזמן ה

להערכת משרד הבריאות, חלק ניכר מהירידה בתחלואה מיוחס לשילוב מספר אמצעים להכלת התחלואה, בראש 

ובראשונה החיסון, לצד הגבלות נוספות המוטלות מכוח תקנות, בהן ההגבלות על קיום אירועים והפעלת עסקים 

עם הירידה  . או נבדקים, במסגרת מתווה ה"תו הירוק" "מסוכנים" עבור אנשים שאינם מחוסנים, מחלימים

 בתחלואה ניתן היה בשלבים לאפשר הרחבה של הפעילות במסגרת התו הירוק ולהגדיל בהדרגה את התפוסות.

כל עוד מדינת ישראל לא הגיעה ליעד "חסינות העדר", ועל מנת לשמר את נתוני התחלואה הנמוכים, נדרשת 

 לפעילויות הנחשבות מסוכנות, וזאת במטרה למנוע עלייה בתחלואה. מדיניות של הגבלות ביחס 

 משמעויות היעדר הגבלות "תו ירוק" על עלייה בהיקפי התחלואה 

עדיין קיימת סכנה כפי שצוין לעיל, , 90% מעל  שיעור הכיסוי החיסוני עומד ומעלה 50 –על אף שבקרב בני ה 

כל  ,שאיננה מחוסנת ובקרב חלק מהאוכלוסייה המחוסנת. בנוסף לתחלואה קשה ואף תמותה בקרב האוכלוסיה

במצב של היעדר הגבלות על התקהלויות גדולות ופעילויות מסוכנות, קיים סיכון להתפרצות אין חסינות עדר, עוד 

  .משמעותיתחלואה בהיקף 

 2.5 –.  בנוסף, כ 50אלף אנשים מעל גיל  230 –נכון ליום זה, ישנם כמיליון מבוגרים שאינם מחוסנים, מתוכם כ

הם עשויים   -סיכוי שיפתחו מחלה קשה נמוך יותר שאינם מחוסנים, אשר אף אם ה 16מיליון ילדים מתחת לגיל 

, תחלואה קשה המחוסנים קיים סיכון להדבקה בקרבכן, גם  . כמונוספות אוכלוסיותולהדביק  את הנגיף להפיץ 

+) 50מיליון אנשים בקבוצת סיכון (בני  2.5. למען הפשטות נניח כי יש בישראל כפי שהוסבר לעיל ,ותמותה

 מתוך 4 %,ותמותה. משמעות הדבר היא כיתחלואה קשה נגד  96%מחוסנים, ונניח יעילות של החיסון של 

אנשים מתוך קבוצות הסיכון המחוסנות עדיין  100,000לפיכך, לפתח מחלה קשה או למות. עלולים  אלה מחוסנים

 200,000אשר לפחות  מיליון לא מחוסנים,). על כך נוסיף כX 4% 2,500,000בסיכון לתחלואה קשה או תמותה (

עם דיכוי חיסוני כלשהוא על פי אמדן  איש 400,000-כמהם משתייכים לקבוצות הגיל בסיכון. על כך נוסיף גם כ 

שחלקם עלולים לפתח מחלה או מחלה קשה  , כך שתתיכן ספירה כפולה)50משרד הבריאות (אמנם חלקם מעל גיל 

חסנות הגבוהים לא נוכל לתת אמדן מדוייק, אך ברור מהאמור לעיל שעל אף שיעורי ההתמחוסנים.  היותםעל אף 

בקבוצות הסיכון נמצאים בסיכון לתחלואה קשה או תמותה. אין מכאן לומר אלפי אנשים  תבישראל, עדיין מאו

שצפויה התפרצות עם מאות אלפי חולים קשים ונפטרים, ובוודאי שממשלת ישראל ומשרד הבריאות יתערבו 
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תחלואה , קיים בישראל פוטנציאל לגל מגבלות כלשהן, אך כן ניתן לומר שללא ההרבה לפני אסון בקנה מידה כז

 חשוב לזכור את הסיכון שעלול להגיע מתחלואה מיובאת מחו"ל, עם סיכון לוראינטים נוסף,ב עותי ביותר.משמ

שעלולים להיות מדבקים יותר, אלימים יותר או כאלה שהחיסון פחות יעיל עבורם. גם במצבים אלו שמירת תנאי 

     התו הירוק חשובה כדי להפחית התפשטות שלהם בקהילה.

 
מבצע החיסונים המוצלח איפשר למדינת ישראל להגיע לשליטה במגיפה ולפתוח את המשק בהדרגה לסיכום, 

וניתן לראות  מדינת ישראל עדיין אינה נמצאת במצב של "חסינות עדר"ובזכות אמצעי זהירות כגון התו הירוק. 

חלואה בהיעדר חסינות עדר קיים סיכון להדבקה, ואף לת. זאת באירועי התפרצויות שעדיין קורות בימים אלו

קשה בקרב האוכלוסייה שאיננה מחוסנת, ואף באחוזים מסויימים בקרב האוכלוסיה המחוסנת המצויה בסיכון. 

מסיבה זו נדרשות עדיין הגבלות על פעילות המשק ופעילות הפרט, בין היתר באמצעות איסור על הפעלה של 

, מחלימים או נבדקים. מתווה התו פעילויות ועסקים "מסוכנים" עבור אוכלוסייה של אנשים שאינם מחוסנים

הירוק מאפשר מחד פתיחה של עסקים אלה באופן בטוח וחזרה של המשק לפעילות, ומאידך מונע את הסיכון 

לבריאות הציבור שעלול להיווצר מהפעלת מקומות אלה. משרד הבריאות פועל להרחבת האפשרות לכניסה 

מערך הבדיקות המהירות ומתן  אסדרתאת באמצעות למקומות אלה גם עבור מי שאינו מחוסן או מחלים, ז

  ללא עלות עבור קטינים ומנועי חיסון מסיבות רפואיות. PCRאפשרות לביצוע בדיקות 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,

 
 
 

 פרייס -ד"ר שרון אלרעי
  ראש שרותי בריאות הציבור
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 כ"ג בחשון, התשפ"א
 2020נובמבר  10

422478620  
 )בתשובה נא ציין מספרנו(

 21 –מס' תיק                   
 
 
 

 לכבוד 

 כללייםהחולים המנהלי בתי 

 מנהלי אגף רפואי בקופות החולים
 מר אלי בין, מנכ"ל מד"א 

 דת אלון מפקתא"ל ניסן דוידי, מפקד 

 פרוייקטור תכנית מגן אבות ואימהות, נמרוד מימוןפרופ' 

 
 
 
 
 מכתב נלווה לנוהל הנחיות ביצוע ופרשנות תוצאות בדיקת קורונה במכשיר "סופיה" הנדון: 

              

 
 

מיניים, על פי מכשירי סופיה לבדיקת אנטיגן הופצו לשטח בספטמבר עם המלצה לשימוש במתאר של חולים תס

נמוך מאד )מקרה אחד  False Positive (FP)הנחיית היצרן.  בבדיקת תיקוף טרום הפצה של המכשיר נמצא שיעור 

. ממצאים אלו הובילו להנחיה שאין צורך לאשר בדיקת סופיה 99.9%נבדקים( עם סגוליות של  1000מתוך מעל 

 .    PCRחיובית בבדיקת 

ל תשובה חיובית כוזבת בשימוש של המכשיר בשטח ולכן עודכנה לאחרונה לאחרונה התגלו מספר מקרים ש

 גם במקרה של בדיקת סופיה חיובית.    PCRההנחיה בדרישה לצורך בתיקוף ע"י 

בבדיקה של מקרים אלו ע"י היבואן יתכן והבעיה, או חלקה, היא בתפעול המכשיר. יש לשים דגש על תפעול נכון 

מפעיל המכשיר עבר הכשרה ע"י החברה. במידת הצורך ניתן להזמין מתקינים של לפי ההנחיות, כולל וידוא ש

 היבואן לתדרוך חוזר. 

ובמקביל לתקף ע"י  חשוב להמשיך לבצע בדיקות סופיה –כדי להבין את היקף התופעה בשימוש במכשיר בשטח 

חר איסוף נתוני התיקוף לאיש להמשיך לדווח את כלל התוצאות למשרד הבריאות.  .15.12.2020עד  PCRבדיקת 

 נעדכן את ההנחיות בהתאם לממצאים.  

Shoshy  Altuvia
נספח 6�
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של אנשים ללא תסמינים )במטרה להעלות את  חוזרהשימוש במכשירים אלו במתווה של דיגום חשוב לציין ש

 נמצא עדיין בבדיקה.  –הרגישות( 

 
 
 

 בברכה,

 
 
 

 פרייס -ד"ר שרון אלרעי
 על(ו)בפ ראש שרותי בריאות הציבור

 
 
 

 העתק:
 "כ יולי )יואל( אדלשטיין, שר הבריאותחה
 "כ יואב קיש, סגן שר הבריאות חה

 פרופ' חזי )יחזקאל( לוי, מנכ"ל משרד הבריאות 
 , המשנה למנהל הכללי פרופ' איתמר גרוטו

 )היוצא( מנהל תכנית קורונהפרופ' רוני גמזו, 
 )הנכנס( מנהל תכנית קורונה, פרופ' נחמן אש

 מר קובי צורף, ראש מטה שר הבריאות 
 הרפואה  חטיבתד עזרא, ראש ד"ר ור

 חברי הנהלה מצומצמת, משרד הבריאות 
 הממשלתיים הרפואיים המרכזים חטיבת ראש, ארז אוןד"ר 

 מר נועם ויצנר, עוזר בכיר למנכ"ל משרד הבריאות 
 גב' מאיה גולן, עוזרת בכירה למנכ"ל משרד הבריאות 

 נר, סגן ראש שירותי בריאות הציבור ד"ר אודי קלי
 ד"ר ענת צוראל פרבר, לשכת ראש שירותי בריאות הציבור

 רופאי המחוזות והנפות 
 ד"ר בעז לב, יו"ר הצט"מ / חברי וועדת הצט"מ

 בינלאומיים ויחסים הסברה לית"סמנכגרינבוים,  -גב' עינב שימרון
 מר אייל בסון, דובר משרד הבריאות 

 טאוב, ראש האגף לרפואה כללית, משרד הבריאות -ד"ר סיגל ליברנט
 ראש אגף רפואה קהילתיתד"ר הדר אלעד, 

  ד"ר אירית לקסר, מנהלת אגף לגריאטריה
 ד"ר אמיליה אניס, מנהלת האגף לאפידמיולוגיה

 מנהלי מחלקות בריאות הציבור 
 מר רון רביע , אחראי על מינהל בריאות הציבור

  למעבדות המחלקה ישי, מנהלת רותי ר"ד



 

3 
 ראש שירותי בריאות הציבור

 משרד הבריאות
 91010ירושלים  1176ת.ד 

Director of public health services 
Ministry of Health 
P.O.B 1176 Jerusalem 91010 

 

 ד"ר נועה טיימן ירדן, סגנית מנהלת המחלקה למעבדות   
 מנהלת המעבדה המרכזית לנגיפים, אלה מנדלסוןפרופ' 

  יועצת בכירה לנושא המעבדות משבר הקורונהד"ר דינה נוף, 
 ד"ר מיכל מנדלבויים, מנהלת המרכז הלאומי לשפעת, המעבדה המרכזית לנגיפים 

 ומחשוב דיגיטלית בריאות גףאמנהלת , רונה קייזר' גב
 שירות אגף גב' איילת גרינבאום, מנהלת

     גב' טלי דהן, מנהלת תחום מוקד "קול הבריאות"
 גב' קרול גולן, מנהלת מחלקת סנכרון מערכות הבריאות, מערכות לאומיות, אגף מערכות מידע ומחשוב 

 מר קובי וייס, מנהל פרוייקטים, אגף מערכות מידע ומחשוב
 ליאת שירן, לשכת ראש שירותי בריאות הציבור גב' 

 מנהלת אגף מערך שירותי הבריאות, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, שגית ארבל אלוןד"ר 
 מר עירם אמתי, ראש תחום בדיקות במכלול לקטיעת שרשרת ההדבקה

 יותם ארונוביץ, מנהל פרויקטים, המכלולמר 
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 לכבוד 

 מנהלי בתי החולים הכלליים

 מנהלי אגף רפואי בקופות החולים
 מר אלי בין, מנכ"ל מד"א 

 ת אלון  תא"ל ניסן דוידי, מפקד מפקד

 פרוייקטור תכנית מגן אבות ואימהות, נמרוד מימוןפרופ' 

 
 
 
 
 
 10.11.20עדכון מיום  -הנחיות ביצוע ופרשנות תוצאות בדיקת קורונה במכשיר "סופיה"  הנדון: 

              

 
 

                           9.10.20יום ביצוע ופרשנות תוצאות בדיקת קורונה במכשיר "סופיה" מאת "הנחיות מחליף זה  מסמך

 .386094720מס' סימוכין: 

 
 
 

 רקע:

מחוץ  Point of Care Testing (POC)מכשיר מסוג סופיה בודק נוכחות אנטיגן של נגיף קורונה החדש במסגרת 

 למעבדה רפואית ומאפשר קבלת תשובה מהירה , כחצי שעה לאחר הדיגום. 

ים בעלי תסמינים ומאומתים חסרי תסמינים בישראל נמצאו הנתונים הבאים בתיקוף של המכשיר בקרב מאומת

 : PCRבהשוואה לבדיקות 

 סגוליות  רגישות  

 100% 84% בעלי תסמינים 

 99.8% 62% ללא תסמינים 
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, מומלץ בשלב זה ללא תסמינים ולפי הוראות היצרןלאור נתונים אלו, לרבות הרגישות הנמוכה בקרב נבדקים 

 במטופלים עם תסמינים בלבד.ש בבדיקות לצורך קבלת החלטה מהירה להשתמ

 

 הנחיות: 

 הכנה .1
יש לוודא שהצוות האחראי על הדיגום וביצוע הבדיקה ומסירת מידע לנבדק עבר הדרכה על ידי הספק של 

 מערכת סופיה.

 

 דיגום .2

ים בשל משני אתרים )לא ניתן לדגום עם שני מטוש מטוש אחדיש לדגום את הנבדק באמצעות  .א

 מגבלות טכניות(: לוע ונחיר )עדיפות לנחיר מפריש(

 ביצוע הבדיקה: בהתאם להוראות היצרן .ב

 , יש להקפיד לדגום עבור כל בדיקה מלוע ומנחיר שונהPCRבמידה ומבוצעת באותו יום בדיקת  .ג

  

 פרשנות לתוצאות הבדיקה   .3

, יש לנקוט משנה FP)) בשל מספר מקרים החשודים כתוצאות חיוביות שגויות במכשיר הסופיה  .א

זהירות בפרשנות של תוצאות אלו עד לקבלת הנחיות חדשות על ידי משרד הבריאות.  במקרה של 

 לצורך אימות נוספת PCRצורך לבצע בדיקת  יש ,חיובית במכשיר הסופיה תוצאה

 במקרה של תוצאה שלילית, לא ניתן לשלול על בסיס בדיקה זו את קיומו של הנגיף. .ב

במסמך מס' סימוכין קה בוצעה על פי ההתוויות לבדיקת קורונה המוגדרות במידה והבדי (1

 . PCR -יש לבצע בדיקת אימות בובפרט עבור נבדקים סימפטומטיים  323887220

י ההתוויות שהוזכרו בסעיף הקודם, אלא בשל שיקול דעת במידה והבדיקה בוצעה שלא על פ (2

, אך PCR-, אין חובה בביצוע בדיקת אימות חוזרת באו לצרכי סיקור אחר של הרופא המטפל

 יש להדגיש כי  התוצאה השלילית אינה שוללת את קיומו של הנגיף.  

בדיקה  בכל מקרה, יודגש כי לא ניתן לקבוע העדר מחלה או מצב של החלמה על בסיס (3

 שלילית בסופיה.

 

 

https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/bz-291147520.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/bz-291147520.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/bz-291147520.pdf
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 ראש שירותי בריאות הציבור

 משרד הבריאות
 91010ירושלים  1176ת.ד 

Director of public health services 
Ministry of Health 
P.O.B 1176 Jerusalem 91010 

 

 

 

 דיווח תוצאות .4
כלל התוצאות מחויבות בדיווח למשרד הבריאות על ידי הגורם הדוגם באופן ממוחשב ורציף כפי שמוגדר 

 על ידי יחידת המיחשוב במשרד הבריאות.

 

 הנחיות בטיחות .5

 Point of   הרפואית הנחיות בטיחות במסגרת דיגום וביצוע בדיקות לנגיף קורונה החדש מחוץ למעבדה

care testing (POC)  כולל מיקום המכשיר בחדר ייעודי פורסמו על ידי אגף המעבדות במסמך מספר

 .9.10.2020מתאריך  391053220סימוכין 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,

 
 
 

 פרייס -ד"ר שרון אלרעי
 על(ו)בפ שרותי בריאות הציבורראש 

 
 
 
 
 

 העתק:
 חה"כ יולי )יואל( אדלשטיין, שר הבריאות

 חה"כ יואב קיש, סגן שר הבריאות 
 פרופ' חזי )יחזקאל( לוי, מנכ"ל משרד הבריאות 

 פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנהל הכללי 
 )היוצא( פרופ' רוני גמזו, מנהל תכנית קורונה

 )הנכנס( ית קורונהמנהל תכנ, פרופ' נחמן אש
 מר קובי צורף, ראש מטה שר הבריאות 

 הרפואה  חטיבתד"ר ורד עזרא, ראש 
 חברי הנהלה מצומצמת, משרד הבריאות 

 הממשלתיים הרפואיים המרכזים חטיבת ראשד"ר ארז און, 
 מר נועם ויצנר, עוזר בכיר למנכ"ל משרד הבריאות 

https://govextra.gov.il/media/27445/bz-391053220.pdf
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 יאות גב' מאיה גולן, עוזרת בכירה למנכ"ל משרד הבר
 ד"ר אודי קלינר, סגן ראש שירותי בריאות הציבור 

 ד"ר ענת צוראל פרבר, לשכת ראש שירותי בריאות הציבור
 רופאי המחוזות והנפות 

 ד"ר בעז לב, יו"ר הצט"מ / חברי וועדת הצט"מ
 בינלאומיים ויחסים הסברה לית"סמנכגרינבוים,  -גב' עינב שימרון

 ת מר אייל בסון, דובר משרד הבריאו
 טאוב, ראש האגף לרפואה כללית, משרד הבריאות -ד"ר סיגל ליברנט

 ד"ר הדר אלעד, ראש אגף רפואה קהילתית
  ד"ר אירית לקסר, מנהלת אגף לגריאטריה

 מנהלי מחלקות בריאות הציבור 
 ד"ר אמיליה אניס, מנהלת האגף לאפידמיולוגיה
 מר רון רביע , אחראי על מינהל בריאות הציבור

  למעבדות המחלקה ישי, מנהלת רותי ר"ד
 ד"ר נועה טיימן ירדן, סגנית מנהלת המחלקה למעבדות   

 מנהלת המעבדה המרכזית לנגיפים, אלה מנדלסוןפרופ' 
  יועצת בכירה לנושא המעבדות משבר הקורונהד"ר דינה נוף, 

 ד"ר מיכל מנדלבויים, מנהלת המרכז הלאומי לשפעת, המעבדה המרכזית לנגיפים 
 ומחשוב דיגיטלית בריאות אגףמנהלת , ונה קייזרר' גב

 שירות אגף גב' איילת גרינבאום, מנהלת
     גב' טלי דהן, מנהלת תחום מוקד "קול הבריאות"

 גב' קרול גולן, מנהלת מחלקת סנכרון מערכות הבריאות, מערכות לאומיות, אגף מערכות מידע ומחשוב 
 מידע ומחשוב מר קובי וייס, מנהל פרוייקטים אגף מערכות

 גב' ליאת שירן, לשכת ראש שירותי בריאות הציבור 
 מנהלת אגף מערך שירותי הבריאות, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, שגית ארבל אלוןד"ר 

 מר עירם אמתי, ראש תחום בדיקות במכלול לקטיעת שרשרת ההדבקה
 יותם ארונוביץ, מנהל פרויקטים, המכלולמר 

 
 

 
 



REPORT ON VACCINE ADVERSE EVENTS PER VACCINATION DOSE 

Prepared by Josh Guetzkow, PhD (joshg99@gmail.com) 

 

 

The figure above shows the number of deaths reported to VAERS per 100,000 vaccine doses for 
COVID-19 vaccines is 24x the average annual number of deaths per 100,000 vaccine doses 
reported for all other vaccines from 2010-2020.  

The figure for 2021 includes only the 4,812 deaths reported for COVID-19 vaccines that 
appeared in VAERS as of June 18 and excluding reports from foreign countries. The number of 
COVID-19 vaccine doses administered in the US was taken from usfacts.org, which reported that 
the number of doses of COVID-19 vaccination doses used as of June 27 was 323,327,328. 

The figures for 2010-2020 include all deaths that appeared in each year in the VAERS database 
from all vaccines, excluding reports from foreign countries. The number of vaccine doses 
administered is based on flu vaccination doses distributed each year in the US (from CDC data 
here) and an estimate of the number of childhood vaccine doses administered each year.  

That number was calculated as follows: children of a particular age X number of vaccine doses 
on the CDC schedule for that age X .9 assuming a 90% vaccination rate. Notes on these figures: 

� Children of a particular age was based on the number of children born in 2017: 3.85 
million (the birth rate has been declining for over a decade so the number was a bit 
larger in earlier years, so this method of estimation is conservative and will tend to 
underestimate the number of vaccinations, producing a lower estimated death 
reporting rate).  

� Number of vaccine doses (not including influenza) on the CDC schedule: 1st year of life: 
16; Second year: 8; 4-6 year olds: 4 

mailto:joshg99@gmail.com
https://usafacts.org/visualizations/covid-vaccine-tracker-states/
https://www.cdc.gov/flu/prevent/vaccine-supply-historical.htm
https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent.html
https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent.html
Shoshy  Altuvia
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� A 90% vaccination coverage rate (which is lower than what the CDC says the coverage 
rate is, so again this method of estimation is conservative).  

� Assuming the same number of children in each age category based on 2017 birth cohort 
(3.85 million), we would expect over 100 million childhood vaccinations/year: 

� 16*3.85million + 8*3.85million + 4*3.85million = 107 million but the figure used 
is 100,000 (again to be conservative) 

� Plus flu vaccination for each year (average over this period was 153.2 million)  

� This number does not take into account teenagers who now routinely get TDAP and HPV 
vaccinations, as well as adults who get other vaccinations beside influenza. So it is once 
again a conservative estimate. In any case, the number of vaccinations is so large 
relative to the number of reported deaths that changes of tens of millions in any 
direction has little effect on the estimates of deaths per vaccine dose.   

 

 

 

The table above shows the number of several different categories of adverse events reported to 
VAERS per 100,000 vaccine doses, comparing COVID-19 vaccines to influenza vaccinations from 
the 2016, 2017 and 2018 flu seasons combined.  

The numbers for COVID vaccines all reports that appeared in VAERS as of June 18 and excluding 
reports from foreign countries. The number of COVID-19 vaccine doses administered in the US 
was taken from usfacts.org, which reported that the number of doses of COVID-19 vaccination 
doses used as of June 27 was 323,327,328. 

Relative
COVID-19 Flu Difference

Serious 9.1 0.3 30x
Not Serious 109 5.8 19x
Death 1.5 0.02 82x
Disability 1.5 0.08 19x
Emergency Room 16 1.1 14x
Hospitalized 6.6 0.22 30x
Life Threatening 1.9 0.06 31x
Blood Clot Related Events 0.3 0.04 7x
Myocardial Infarction 0.7 0.06 12x
Note: Adverse events and doses for flu vaccines based on 2016, 2017 & 2018 flu seasons. 

      Per 100,000 Doses

COVID-19 vs. Flu Vaccines
Adverse Events Reported to VAERS per Vaccine Dose:

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6942a1.htm
https://usafacts.org/visualizations/covid-vaccine-tracker-states/


To select a comparable sample of influenza vaccination adverse event reports, I examined 
reports submitted to VAERS for all influenza vaccines that appeared in the system for the 6-
month period from September through February, which is the flu season when most people get 
vaccinated for flu. I chose a 6-month period to match with the 6+ months since COVID-19 
vaccines first became available until June 18.  

I included all reports that appeared in VAERS from Sept. – Feb. for three of the most recent 
influenza seasons 2016-2017, 2017-2018 and 2018-2019. I did not include 2019-2020 because I 
did not want the data to be contaminated in some way with the appearance of COVID-19. I 
combined all those reports for my comparison. The number of flu vaccinations was estimated at 
160 million/year. According to CDC data, the average number of doses distributed over these 
three seasons was 157 million.  

Although a different or longer time period could have been chosen, the small number of reports 
in comparison to the very large number of inoculations renders even relatively large differences 
in the numerator or denominator virtually meaningless. 

The number of blood clots reported was calculated by cross-reference adverse events (at the 
‘preferred term’ level) with the Standardized MedDRA Query (SMQ) code “embolic and 
thrombotic events,” which produced a list of 294 associated AE’s that are definitely or probably 
related to blood clots (or technically, embolisms or thromboses).   

I then calculated how many VAERS reports matching any of those 294 categories appeared in for 
the relevant vaccine types in the relevant time periods. For influenza vaccines across all 3 
seasons, there was a total of 26 different types of adverse events. For COVID-19 vaccines, there 
was a total of 80 different types of adverse events.  

 

ANALYSIS STRATIFIED BY AGE  

However, a direct comparison between flu and COVID-19 vaccines does not take into account 
the fact that the age distribution of people inoculated against flu is very different than the age 
distribution of people who have been inoculated against COVID-19. The tables below compare 
adverse event reports by age group. The first table shows the relative difference (ratio) of the 
COVID-19 adverse event reporting rate per 100,000 doses to the reporting rate for flu 
vaccinations per 100,000 doses. The next table shows the proportion of all adverse event 
reports (cases) that are serious and resulted in death, comparing COVID-19 vaccines versus flu 
vaccines. For both of these tables, the estimates for flu vaccines represent the average reporting 
to VAERS across the 2015-2019 influenza seasons.  

Note that the 84:1 figure for deaths among 10-17 years old does not provide the full picture. 
Across all five flu seasons there was only 1 death reported among 10-17 year olds following 
influenza vaccinations, out of a total of 83,402,513 vaccination doses received by this group over 
that period. That is compared to 13 deaths out of 13,870,224 COVID-19 vaccinations for that age 
group.  

https://www.meddra.org/standardised-meddra-queries
https://www.meddra.org/standardised-meddra-queries
https://www.meddra.org/standardised-meddra-queries


 

 

These two tables were calculated using the following data and procedures: 

Data on the population in each age group and year was calculated from the US Census Bureau’s 
American Community Survey in Census Table S0101 based on 1-year estimates for each year.1  

Data on the total number of flu vaccinations distributed annually comes from CDC estimates.  

Data on proportion in each age group vaccinated against influenza in each year comes from CDC 
FluVaxView data compiled here. Data on number of COVID-19 vaccine doses given in each age 
group as of June 30,2021 comes from usfacts.org. 

Data on adverse events for each age group for COVID-19 and all influenza vaccines were 
collected from VAERS data updated as of June 25, 2021. For COVID-19, I counted all adverse 
events that had been submitted to and processed by VAERS excluding reports from foreign 
countries.  

                                                           
1 Due to incompatibility across all the datasets in age categories, I was not able to restrict the teen 
population categories to ages 12-17, which is the youngest age group for which COVID-19 vaccinations are 
currently recommended. Therefore, the adverse events data, population and flu vaccine doses include 10-
17 year-olds, but the COVID-19 vaccination doses represents 12-17 year-olds. There were 0 serious or 
death reports for COVID-19 vaccines in VAERS for 10-11 year olds, and only a few hundred non-serious 
reports for 10-11 year olds.  

Ages COVID-19 Flu
Relative 

Difference COVID-19 Flu
Relative 

Difference COVID-19 Flu
Relative 

Difference
Age 10-17 92.77 3.10 30x 5.01 0.11 47x 0.09 0.001 84x
Age 18-49 140.69 4.93 29x 6.05 0.23 27x 0.27 0.004 62x
Age 50-64 122.14 4.36 28x 8.66 0.20 43x 0.93 0.005 197x
Age 65+ 99.43 8.62 12x 16.25 0.41 40x 4.17 0.028 149x
All Ages 122.37 5.43 23x 9.48 0.25 38x 1.51 0.010 154x

DEATHS

COVID-19 vs. Flu Vaccines: Adverse Events Reported per 100,000 Vaccine Doses 

Note: Flu reporting rates  represent the average reporting rate to VAERS across  the 2015-2019 flu seasons  for each age group. Covid-19 reporting 
rates  include a l l  reports  to VAERS for COVID-19 vaccines  for each age group. Annual  vaccine doses  estimated us ing data  from the CDC and the 
US Census  Bureau. Relative di fference i s  the ratio of COVID-19 reporting rates  to the average flu reporting rate across  the 2015-2019 flu seasons .

SERIOUS EVENTSALL EVENTS

Relative Relative
Ages COVID-19 Flu COVID-19 Flu  Difference COVID-19 Flu Difference

Age 10-17 12,868 519 0.054 0.035 1.5x 0.0010 0.0004 2.8x
Age 18-49 18,2533 2,219 0.043 0.046 0.9x 0.0019 0.0009 2.1x
Age 50-64 98,759 1,789 0.071 0.046 1.6x 0.0076 0.0011 6.8x
Age 65+ 84,384 2,816 0.163 0.046 3.4x 0.0419 0.0034 12.5x
All Ages 36,5676 7,342 0.077 0.048 1.6X 0.0123 0.0033 3.71x
Note: Flu estimates  represent the average reporting rate to VAERS across  the 2015-2019 flu seasons  for each age group. Covid-
19 reporting rates  include a l l  reports  to VAERS for COVID-19 vaccines  for each age group. Vaccine doses  estimated us ing CDC 
and the US Census  data .

COVID-19 vs. Flu Vaccines: Proportion of Serious Adverse Events and Deaths

Proportion Proportion
Reports (N) SERIOUS EVENTS DEATHS

https://data.census.gov/cedsci/table?q=%20S0101&g=0100000US.04000.001&tid=ACSST1Y2019.S0101
https://www.cdc.gov/flu/prevent/vaccine-supply-historical.htm
https://www.cdc.gov/flu/fluvaxview/coverage-1920estimates.htm
https://www.cdc.gov/flu/fluvaxview/coverage-1920estimates.htm
https://www.statista.com/statistics/861176/flu-vaccine-coverage-by-age-us/
https://usafacts.org/visualizations/covid-vaccine-tracker-states/


For influenza vaccines, I followed Velozzi et al. 2010 and restricted reports in each season to 
reports submitted from July 1 – March 31 in the following year2 where vaccination date was 
reported between July 1 – January 31 in the following year. The calculations below were done 
for 5 influenza seasons beginning with the 2015-2016 season through the 2019-2020 season. 
The rates reported in the tables represent the average across all 5 seasons.  

Calculation Procedures:  

I estimated the number of people in each age group for each year by multiplying the total 
population by the proportion in each age group.  

� Total population per age group = Proportion in age group*Total population 

In order to estimate the number of people in each age group who received an influenza 
vaccination, I multiplied the number of people in each age group by the proportion estimated to 
have received influenza vaccination in each age group in each year.  

� Number of influenza vaccine doses per age group = Proportion inoculated for each 
group*Population in each age group 

To estimate rates of adverse events per 100,000 doses, I divided the number of adverse events 
by the number of doses received for each age group and multiplied the result by 100,000.  

� Rate of adverse events per 100,000 doses for each age group = (Number of adverse 
events for age group/number of doses received for age group)*100,000 

To estimate the rates of serious adverse events and deaths per report (case), I divided the 
number of adverse events or deaths by the number of reports received for each age group.  

� Proportion of serious adverse events and deaths = Number of adverse events or deaths 
/ the number reports each age group 

For flu vaccines, the table represents the average reporting rates of adverse events across all 5 
flu seasons (2015-2019).  

To estimate the relative differences (ratio), I divided the reporting rate for COVID-19 vaccines by 
the average reporting rate for flu vaccines from all 5 seasons for each age group.  

� Relative differences = COVID-19 reporting rates for each age group / Average reporting 
rate across all flu seasons for each age group  

 

                                                           
2 Velozzi et al. 2010 use a cut-off of reports received by March 15th, but I was only able to restrict the date 
to March 31st using the on-line VAERS data extraction portal at https://wonder.cdc.gov/vaers.html. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20850534/
https://wonder.cdc.gov/vaers.html
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בעקבות דיווחים על ארועי דלקת בשריר הלב )מיוקרדיטיס( 
מינה המשרד  צוות אפידמיולוגי  מורחב לבחינת קשר אפשרי בין 

האירועים לחיסון.
הצוות הוקם לאחר שועדת בקרה ואיכות העלתה חשד לקשר

והציגה את מסקנותיה למנכל משרד הבריאות. 

הצוות האפידמיולוגי המורחב כלל 3 צוותים מקצועיים:
צוות 1   מומחי בריאות הציבור מהאגף לאפידמיולוגיה

צוות 2   מומחים מהמרכז לבקרת מחלות
צוות 3   מומחים מהאקדמיה - צוות חיצוני בלתי תלוי

שלושת צוותי המומחים ביצעו בדיקה אפידמיולוגית מעמיקה ועבדו במשולב, 
במסגרת תהליך ניתוח נתוני המעקב אחר התחלואה והממצאים.
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מיוקרדיטיס היא דלקת בשריר הלב היכולה להיגרם ממגוון של נגיפים 
לרבות נגיף הקורונה, המופיעה לרוב בגברים צעירים ומאופיינת בתסמינים 
כגון כאב בחזה, קוצר נשימה או דפיקות לב. ברוב הגדול של המקרים מדובר 
במחלה קלה וחולפת אשר לעתים דורשת אשפוז קצר לרוב, לצורך ביצוע 

בדיקות ולהשגחה.

סיכום ארועי 
דלקת בשריר הלב 

)מיוקרדיטיס(
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מדצמבר 2020 ועד מאי 2021 

הגדרת 
מקרה
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הגדרת 
מקרה

תנאים להגדרת אירוע רפואי כמיוקרדיטיס, אם ארע תוך 30 ימים מקבלת החיסון

4 קריטריונים לאבחנת מיוקרדיטיס:
1. קליניקה שיכולה להיות כאבי חזה,

     קוצר נשימה או דפיקות לב.
2. עלית טרופונין בדם ללא סיבה אחרת
    )אוטם שריר הלב, הפרעה בתפקוד כיליתי(

3. שינויי אק"ג.
 .MRI 4. הפרעת התכווצות באקו או

)Confirmed( מאומת
קיום ארבעת הקריטריונים + תוצאת 

ביופסיה אופיינית.
)Probable( משוער

קיום ארבעת הקריטריונים.
)Suspected( חשוד

 קיום קריטריונים 1+2 לפחות.

סיכום ארועי 
דלקת בשריר הלב 

)מיוקרדיטיס(

האגף לאפידמיולוגיה, שירותי בריאות הציבור

מדצמבר 2020 ועד מאי 2021 
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דיווחי 
בין התאריכים 01/12/2020 ועד ה- 01/06/2021מיוקרדיטיס

התקבלו 275 דיווחים שאומתו כמיוקרדיטיס

המצגת מתמקדת בנתוני מיוקרדיטיס
)N=148( שארעו בסמיכות לקבלת החיסון

סיכום ארועי 
דלקת בשריר הלב 

)מיוקרדיטיס(

האגף לאפידמיולוגיה, שירותי בריאות הציבור

מדצמבר 2020 ועד מאי 2021 

148 מחוסנים           בסמיכות לחיסון )תוך 30 ימים(                  
                      מעל 30 ימים מקבלת החיסון                       31
לא מחוסנים                                                        67 לא מחוסנים 

                      פוסט קורונה
                                )תוך 30 ימים מבדיקה חיובית(                        11

                      פוסט קורונה
                                )מעל 30 ימים ועד 12 חודשים(                        18
275                                                                                        סה"כ  
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מיוקרדיטיס
בסמיכות

לקבלת
החיסון

דיווחים לפי חודש תחילת מחלה

סיכום ארועי 
דלקת בשריר הלב 

)מיוקרדיטיס(

האגף לאפידמיולוגיה, שירותי בריאות הציבור

מדצמבר 2020 ועד מאי 2021 

מיוקרדיטיס עלול להיגרם מסיבות שונות, כגון מחלות זיהומיות שונות,
הדבקה קודמת בנגיף הקורונה ונטילת תרופות מסויימות

מספר מקרים שדווחו 
בסמיכות לקבלת 

החיסון

מספר מקרים שדווחו 
בסמיכות לקבלת 

החיסון

סה׳׳כ מקרים 
שדווחו

בסמיכות
לקבלת החיסון
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סיכום ארועי 
דלקת בשריר הלב 

)מיוקרדיטיס(

האגף לאפידמיולוגיה, שירותי בריאות הציבור

מדצמבר 2020 ועד מאי 2021 

מיוקרדיטיס
בסמיכות

לקבלת
החיסון

נכון לתאריך 01/06/21 דווחו 148 מקרים של מיוקרדיטיס
שארעו בסמיכות לקבלת החיסון

מיוקרדיטיס בסמיכות לקבלת
)N = 27( מנה ראשונה

  23 גברים, 4 נשים
  12 מיוקרדיטיס, 15 מיוקרדיטיס עם מעורבות

     של קרום הלב
  8 מקרים ארעו תוך 7 ימים מקבלת החיסון,

    5 ארעו    תוך שבועיים, 10 ארעו תוך
    שלושה שבועות, 4 ארעו תוך ארבעה שבועות

    מקבלת החיסון.
 11 מקרים עם מחלות רקע

    )יתר לחץ דם, עישון, הפרעות ברמות
    השומנים בדם, השמנת יתר, מיוקרדיטיס

    בעבר, דלקת פרקים, מחלת לב תורשתית(
  26 מקרים שוחררו מאשפוז והופנו להמשך

    מעקב בקהילה.
  מקרה פטירה אחד – אדם בן מעל ל-70, 

    אובחן עם COVID-19 קשה 14 ימים
    לאחר קבלת החיסון.

  9 מקרים השלימו מנה 2 של החיסון
    ולא דיווחו על תופעות בסמיכות לקבלת מנה זו.

מיוקרדיטיס בסמיכות לקבלת
)N = 121( מנה שניה

  106 גברים, 15 נשים
  63 מיוקרדיטיס, 58 מיוקרדיטיס עם מעורבות של 

קרום הלב
  96 מקרים ארעו תוך 7 ימים מקבלת החיסון,

    8 ארעו תוך שבועיים, 6 ארעו תוך שלושה שבועות
    ו-11 מקרים ארעו תוך 4 שבועות מקבלת החיסון
  60 מקרים עם מחלות רקע )יתר לחץ דם, עישון,
    אסתמה, הפרעות ברמות השומנים בדם, סכרת,
    מיוקרדיטיס, פריקרדיטיס, תסמונת המעי הרגיז,

    שיתוק מוחין, הפרעת דחק פוסט טראומטית,
)G6PD חוסר באנזים    

  120 מקרים שוחררו מאשפוז והופנו להמשך
    מעקב בקהילה.

  מקרה פטירה אחד – מקרה קשה מאוד של
    דלקת בשריר הלב בצעירה בשנות ה-20 לחייה. 

  בכל המקרים, לא דווחו תופעות בסמיכות
     לקבלת המנה הראשונה

הערה: הנתונים הינם על פי הדיווחים למשרד הבריאות
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סיכום ארועי 
דלקת בשריר הלב 

)מיוקרדיטיס(

האגף לאפידמיולוגיה, שירותי בריאות הציבור

מדצמבר 2020 ועד מאי 2021 

מיוקרדיטיס
בסמיכות

לקבלת החיסון
טווח הימים

מקבלת החיסון 
ועד לאשפוז

טווח הימים מקבלת מנת חיסון שניה לאשפוז
)N=121( עקב מיוקרדיטיס

טווח הימים מקבלת מנת חיסון ראשונה לאשפוז
)N=27( עקב מיוקרדיטיס

ים
קר

 מ
פר

מס

ים
קר

 מ
פר

מס

ימים ימים

ברובם המוחלט של המקרים האירוע התרחש מספר ימים לאחר קבלת המנה השניה 
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סיכום ארועי 
דלקת בשריר הלב 

)מיוקרדיטיס(

האגף לאפידמיולוגיה, שירותי בריאות הציבור

מדצמבר 2020 ועד מאי 2021 

מיוקרדיטיס
בסמיכות

לקבלת החיסון
מספר דיווחים על מיוקרדיטיס בסמיכות לקבלת מנה גיל ומין

)N=121( שניה לפי התפלגות לקבוצת גיל ומין
מספר דיווחים על מיוקרדיטיס בסמיכות לקבלת מנה 

)N=27( ראשונה לפי התפלגות לקבוצת גיל ומין

קבוצת גיל

נקבה                זכר נקבה                זכר

קבוצת גיל

ים
וח

דיו
ר 

ספ
מ

ים
וח

דיו
ר 

ספ
מ
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סיכום ארועי 
דלקת בשריר הלב 

)מיוקרדיטיס(

האגף לאפידמיולוגיה, שירותי בריאות הציבור

מדצמבר 2020 ועד מאי 2021 

מיוקרדיטיס
בסמיכות

לקבלת החיסון
ימי אישפוז

)N=148( מספר ימי אשפוז

מנה 1           מנה 2

ימי אשפוז

מרבית המקרים אושפזו לתקופה קצרה – מספר ימים בודדים 

ים
קר

 מ
פר

מס
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סיכום ארועי 
דלקת בשריר הלב 
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מדצמבר 2020 ועד מאי 2021 

תחלואה
בנגיף הקורונה

בבני 12-15
מתחילת
המגפה

תחלואה בנגיף הקורונה בבני 12-15
מתחילת המגפה

הסיכון לתחלואה קשה וקריטית מקורונה בגילאי 12-15 הינו 1:2500
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סיכום ארועי 
דלקת בשריר הלב 

)מיוקרדיטיס(

האגף לאפידמיולוגיה, שירותי בריאות הציבור

מדצמבר 2020 ועד מאי 2021 

חישוב הסיכון 
למיוקרדיטיס 

בכלל
המתחסנים

עודכן ל-30/05/2021

חישוב הסיכון למיוקרדיטיס בכלל המתחסנים
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סיכום ארועי 
דלקת בשריר הלב 

)מיוקרדיטיס(

האגף לאפידמיולוגיה, שירותי בריאות הציבור

מדצמבר 2020 ועד מאי 2021 

סיכום
והמלצה

נכון לתאריך
31.05.21

*ארגון הבריאות העולמי מגדיר תופעה בסמיכות לחיסון כתופעה נדירה כאשר היא נצפית
   בהיארעות בין ל-1 ל-1,000 ל-1 ל-10,000 מחוסנים.

ישנה סבירות לקשר בין מנת החיסון השנייה
לדלקת בשריר הלב, בעיקר בגברים צעירים.

מדובר בתופעה יחסית נדירה*
וקשר זה הולך ונחלש ככל שגיל המתחסן עולה.

כמו כן, רוב המקרים הינם קלים.

בעת קבלת ההחלטה על קבלת החיסון,
אל מול הסיכון לחלות בדלקת שריר הלב,

נכון לשקול את הסיכון להידבקות בנגיף בהתאם
לרמת תחלואה בציבור ולסיכון האישי במקרה של מחלה.

https://www.gov.il/he/departments/news/02062021-01

https://www.gov.il/he/departments/news/02062021-01
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