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ינון בר-און
מכון ויצמן

פרופ’ יאיר גולדברג
הטכניון

פרופ’ מיכה מנדל
האוניברסיטה העברית

ד”ר שרון אלרעי פרייס
משרד הבריאות

פרופ’ נחמן אש
משרד הבריאות

פרופ’ רון מילוא
מכון ויצמן

עמית הופרט
מכון גרטנר

פרופ’ לורנס פרידמן
מכון גרטנר

עמרי בודנהיימר
משרד הבריאות
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ישראל הגיעה ל-40% מחוסנים באוכלוסיה כ-3 חודשים לפני יתר המדינות עם מעל 5 מיליון תושבים

ישראל

ארה"ב

בריטניה
צ'ילה

דנמרק

צרפת
גרמניה

3



ככל שעובר זמן מהחיסון השני ישנה דעיכה בהגנה בכל הגילאים 
שיעור האימותים ל-1000 איש בין ה-11/07-31/07, לפי זמן החיסון וגיל

ages 40-59ages 16-39 ages 60+
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Goldberg et al., 
https://www.medrxiv.org/
content/10.1101/2021.08
.24.21262423v1

healthcare 
workers & 
people at

risk 

healthcare 
workers & 
people at

risk 

חיסון ישן - 
הדבקות רבות

חיסון טרי - 
פחות הדבקות

4

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262423v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262423v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262423v1


ישנה דעיכה בהגנת החיסון נגד מחלה קשה בקרב מבוגרים
שיעור התחלואה הקשה ל-1000 איש בין ה-11/07-31/07, לפי זמן החיסון, גילאי 60+

ages 60+

Goldberg et al., 
https://www.medrxiv.org
/content/10.1101/2021.
08.24.21262423v1 5
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מעל 3 מיליון אנשים מחוסנים במנה שלישית

לעדכן

1.2M מנות 
לבני 60+

500-600K בכל 
אחת מקבוצות 
הגיל האחרות
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ניתוח יעילות מנת הדחף בישראל
נתוני תחלואה באוגוסט-ספטמבר על בני 16+ שחוסנו לפני מאי 2021

4.6 מיליון אנשים מגיל 16
(לא נכללו מי שחוסנו לאחרונה או 
שחלו/קיבלו בוסטר לפני המחקר) 

בתקופות המחקר (אוג'-אוק'): 
100,000 מאומתים,

מעל 1,000 חולים קשה
מעל 250 מתים
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הגנת הבוסטר מהדבקה כתלות בזמן מהחיסון בגילאי 60 ומעלה
רגרסיה פואסונית מתוקנת לגיל, מגדר, מגזר, זמן קבלת מנה 2 ורמת תחלואה באזור המגורים

מבוסס על נתונים מה 30/7-4/10

Days post 3rd dose
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בוצע ניתוח של שיעור הבדיקות לאחר מתן הבוסטר - 
ניכרת ירידה בשבוע שלאחר הבוסטר

 תוצאות דומות לדיווח
 Bar-on et הקודם
al.,
https://www.nejm.org/
doi/full/10.1056/NEJM
oa2114255
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Bar-on et al., https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.10.07.21264626v1.full.pdf 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2114255
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2114255
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2114255
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.10.07.21264626v1.full.pdf


הגנת הבוסטר מהדבקה כתלות בזמן מהחיסון בגילאי 60 ומעלה
רגרסיה פואסונית מתוקנת לגיל, מגדר, מגזר, זמן קבלת מנה 2 ורמת תחלואה באזור המגורים

מבוסס על נתונים מה 30/7-4/10

Cohort Non-booster (2 doses only) Following booster (12+ days) 

Confirmed infections 12,225 2,694

Risk-days 21,660,770 46,201,515

Rate ratio (95% CI) - 12.4 [11.9, 12.9]
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Days post 3rd dose
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Bar-on et al., https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.10.07.21264626v1.full.pdf 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.10.07.21264626v1.full.pdf


הגנת הבוסטר מהדבקה כתלות בזמן מהחיסון, לפי קבוצת גיל
רגרסיה פואסונית מתוקנת לגיל, מגדר, מגזר, זמן קבלת מנה 2 ורמת תחלואה באזור המגורים

Age

Non-booster group 
infections
(person-days at risk)

Booster group 
infections - day 12+ 
(person-days at risk)

Rate ratio day 12+ 
relative to non-booster
[95% CI]

60+ 12,225 (21,660,770) 2,694 (46,201,515) 12.4 [11.9, 12.9]

50-59 9,912 (11,887,725) 935 (14,204,942) 12.2 [11.4, 13.1]

40-49 16,378 (15,416,326) 1,054 (11,409,730) 9.7 [9.2, 10.4]

30-39 20,736 (17,757,731) 758 (7,228,945) 8.8 [8.2, 9.5]

16-29 21,649 (23,985,406) 267 (7,060,384) 17.6 [15.6, 19.9]

עדיין לא ברור מדוע ההגנה בגילאי 16-29 גבוהה במיוחד

10Bar-on et al., https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.10.07.21264626v1.full.pdf 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.10.07.21264626v1.full.pdf


התוצאות נבדקו בשיטה נוספת ונצפית הגנה גבוהה

● (Dagan et al.-בדומה ל) של מחוסני בוסטר למחוסני שתי מנות תואמים (matching) זיווג
← תוצאות דומות מאוד

Age Rate ratio day 12+ relative 
to non-booster, using 

matching [95% CI]

60+ 9.7 [7.6, 12.8]

50-59 10.0 [7.9, 12.6]

40-49 8.6 [6.8, 10.2]

30-39 7.7 [5.3, 9.4]

16-29 16.4 [11.8, 22.1]

11Bar-on et al., https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.10.07.21264626v1.full.pdf 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.10.07.21264626v1.full.pdf


השוואת מוגנות בימים 12+ לימים 3-7 אחרי החיסון ●
(בהם השפעת הבוסטר נמוכה) 

השוואת זמנים שונים בתוך קבוצת מחוסני הבוסטר
(מנטרל את ההשפעה של אלו שבחרו להישאר עם מנה 2 בלבד)
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Days post 3rd dose
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השוואת מוגנות בימים 12+ לימים 3-7 אחרי החיסון ●
(בהם השפעת הבוסטר נמוכה) 

השוואת זמנים שונים בתוך קבוצת מחוסני הבוסטר
מראה הגנה גבוהה

Age Rate ratio day 12+ relative 
to day 3-7 [95% CI]

60+  7.4[7.0, 7.8]

50-59 7.3 [6.7, 7.9]

40-49 5.4 [5.0, 5.8]

30-39 4.8 [4.4, 5.2]

16-29 11.2 [9.9, 12.8]

13Bar-on et al., https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.10.07.21264626v1.full.pdf 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.10.07.21264626v1.full.pdf


מנת הבוסטר מורידה את שיעור המחלה הקשה בבני 60+ ובני 40-59
רגרסיה פואסונית מתוקנת לגיל, מגדר, מגזר, זמן קבלת מנה 2 ורמת תחלואה באזור המגורים

(כל קבוצה עם זמן מעקב שונה לפי מתי שאושרה מנת הבוסטר)

Age
Non-booster severe 

cases 
(person-days at risk)

Booster group severe 
cases - day 12+ 

(person-days at risk)

Rate ratio for severe cases
day 12+ relative to 

non-booster [95% CI]

60+
957

 (20,894,746)
150

 (39,630,040)
18.7 

[15.7, 22.4]

40-59
160 

(25,243,100)
7 

(20,202,835)
 22.0

[10.3, 47]

אין מספיק מקרי מחלה קשה בגילאי 16-39 כדי להשוות את השיעור בין מקבלי הבוסטר לאלו שלא קיבלו בוסטר -
19 מקרים בקבוצה ללא בוסטר, וללא מקרים בקבוצת הבוסטר 12+ ימים ובקבוצת הבקרה של מקבלי הבוסטר

14

Severe disease (following NIH definition): resting respiratory rate >30 breaths per minute, or O2 saturation <94%, or PaO2/FiO2 <300

Bar-on et al., https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.10.07.21264626v1.full.pdf 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.10.07.21264626v1.full.pdf


מנת הבוסטר מורידה את שיעור המחלה הקשה בבני 60+ ובני 40-59
גם בניתוח שמרני

רגרסיה פואסונית מתוקנת לגיל, מגדר, מגזר, זמן קבלת מנה 2 ורמת תחלואה באזור המגורים

Age
Non-booster 
severe cases 

(person-days 
at risk)

Booster group 
severe cases - 

day 12+ 
(person-days 

at risk)

Rate ratio for 
severe cases 

day 12+ relative 
to non-booster

[95% CI]

Booster control 
group severe 

cases - day 3-7 
(person-days at 

risk)

Rate ratio for 
severe cases 

day 12+ 
relative to day 
3-7 [95% CI]

60+
957

 (20,894,746)
150

 (39,630,040)
18.7 

[15.7, 22.4]
127 

(5,548,778)
6.5 

[5.1, 8.3]

40-59
160 

(25,243,100)
7 

(20,202,835)
22 

[10.3, 47]
6 

(4,704,467)
3.2 

[1.1, 9.6]

15Bar-on et al., https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.10.07.21264626v1.full.pdf 
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מנת הבוסטר מורידה את שיעור התמותה בבני 60+
רגרסיה פואסונית מתוקנת לגיל, מגדר, מגזר, זמן קבלת מנה 2 ורמת תחלואה באזור המגורים

הניתוח בוצע על משתתפים שאומתו עד ה-1/9

Age
Non-booster 

deaths 

(person-days 
at risk)

Booster group 
deaths - 
day 12+ 

(person-days 
at risk)

Booster control 
group deaths - 

day 3-7 
(person-days 

at risk)

Rate ratio for 
death day 12+ 

relative to 
non-booster 

[95% CI]

Rate ratio for 
death day 12+ 

relative to 
day 3-7 
[95% CI]

60+
270 

(16,395,473)
23 

(10,600,038)
46

 (5,074,461)
14.7 

[9.4, 23.1]
4.8 

[2.8, 8.2]

מעט מקרי מוות בגילאי 16-59 מכדי להשוות את השיעור בין מקבלי הבוסטר לאלו שלא קיבלו בוסטר -
4 מקרים בקבוצה ללא בוסטר, וללא מקרים בקבוצת הבוסטר 12+ ימים ובקבוצת הבקרה של מקבלי הבוסטר

16Bar-on et al., https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.10.07.21264626v1.full.pdf 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.10.07.21264626v1.full.pdf


מוגנות מחלימים
ניתוח ראשוני



מחלימים (שלא חוסנו)1.

קבוצת המחלימים הלא מחוסנים חולקה לפי מועד ההדבקה
גילאי 16 ומעלה

18



 התפלגות זמני הדבקה ראשונה2.    מחלימים עם חיסון אחד
וזמני חיסון

קבוצות המחלימים המחוסנים חולקה לפי מועד הדבקה או חיסון 
(האחרון ביניהם. גילאי 16 ומעלה)

ום
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ם 
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מק
ר 

ספ
מ
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הגנת מחוסני
 ינואר

ירידה של
פי 10 בסיכון פקטור מוגנות

מחוסני בוסטר

מחלימים ומחוסנים
נדבק ואז חיסון ( 1-3 חודשים)
נדבק ואז חיסון (3-5 חודשים)
נדבק ואז חיסון (5-8 חודשים)
חיסון ואז נדבק (4-7 חודשים)

מחלימים ללא חיסון
פברואר- יוני 2021 (3-7 חודשים) 

נובמבר 20 -ינואר 21 (7-10 חודשים)
אוגוסט -אוקטובר  2020 (10-13 חודשים) 

מרץ-יולי  2020 (13-18 חודשים)

מנה שניה לאחר דעיכה
מחוסני אפריל

מחוסני מרץ
מחוסני פברואר

מחוסני ינואר

נקודות השוואה למוגנות מחלימים
גילאי 16-39 מבוסס על רגרסיה פואסונית תוך תיקון לגיל, מגדר, מגזר, ושבוע הדבקה

הדבקה חוזרת במהלך תקופת המחקר 1/8/21-30/9/21
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מחוסני בוסטר

מחלימים ומחוסנים
נדבק ואז חיסון ( 1-3 חודשים)
נדבק ואז חיסון (3-5 חודשים)
נדבק ואז חיסון (5-8 חודשים)
חיסון ואז נדבק (4-7 חודשים)

מנה שניה לאחר דעיכה
מחוסני אפריל

מחוסני מרץ
מחוסני פברואר

מחוסני ינואר

הגנת מחוסני
פקטור מוגנות ינואר

מוגנות מחלימים שהתחסנו
גילאי 16-39 מבוסס על רגרסיה פואסונית תוך תיקון לגיל, מגדר, מגזר, ושבוע הדבקה

הדבקה חוזרת במהלך תקופת המחקר 1/8/21-30/9/21
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הגנת מחוסני
פקטור מוגנות ינואר

מחוסני בוסטר

מחלימים ומחוסנים
נדבק ואז חיסון ( 1-3 חודשים)
נדבק ואז חיסון (3-5 חודשים)
נדבק ואז חיסון (5-8 חודשים)
חיסון ואז נדבק (4-7 חודשים)

מחלימים ללא חיסון
פברואר- יוני 2021 (3-7 חודשים) 

נובמבר 20 -ינואר 21 (7-10 חודשים)
אוגוסט -אוקטובר  2020 (10-13 חודשים) 

מרץ-יולי  2020 (13-18 חודשים)

מנה שניה לאחר דעיכה
מחוסני אפריל

מחוסני מרץ
מחוסני פברואר

מחוסני ינואר

מוגנות מחלימים עם חיסון וללא חיסון
גילאי 16-39 מבוסס על רגרסיה פואסונית תוך תיקון לגיל, מגדר, מגזר, ושבוע הדבקה

הדבקה חוזרת במהלך תקופת המחקר 1/8/21-30/9/21
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הגנת מחוסני
פקטור מוגנות ינואר

מחוסני בוסטר

מחלימים ומחוסנים
נדבק ואז חיסון ( 1-3 חודשים)
נדבק ואז חיסון (3-5 חודשים)
נדבק ואז חיסון (5-8 חודשים)
חיסון ואז נדבק (4-7 חודשים)

מחלימים ללא חיסון
פברואר- יוני 2021 (3-7 חודשים) 

נובמבר 20 -ינואר 21 (7-10 חודשים)
אוגוסט -אוקטובר  2020 (10-13 חודשים) 

מרץ-יולי  2020 (13-18 חודשים)

מנה שניה לאחר דעיכה
מחוסני אפריל

מחוסני מרץ
מחוסני פברואר

מחוסני ינואר

מוגנות מחלימים עם חיסון וללא חיסון
גילאי 40-59 מבוסס על רגרסיה פואסונית תוך תיקון לגיל, מגדר, מגזר, ושבוע הדבקה

הדבקה חוזרת במהלך תקופת המחקר 1/8/21-30/9/21
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הגנת מחוסני
פקטור מוגנות ינואר

מחוסני בוסטר

מחלימים ומחוסנים
נדבק ואז חיסון ( 1-3 חודשים)
נדבק ואז חיסון (3-5 חודשים)
נדבק ואז חיסון (5-8 חודשים)
חיסון ואז נדבק (4-7 חודשים)

מחלימים ללא חיסון
פברואר- יוני 2021 (3-7 חודשים) 

נובמבר 20 -ינואר 21 (7-10 חודשים)
אוגוסט -אוקטובר  2020 (10-13 חודשים) 

מרץ-יולי  2020 (13-18 חודשים)

מנה שניה לאחר דעיכה
מחוסני אפריל

מחוסני מרץ
מחוסני פברואר

מחוסני ינואר

מוגנות מחלימים עם חיסון וללא חיסון
גילאי 60+ מבוסס על רגרסיה פואסונית תוך תיקון לגיל, מגדר, מגזר, ושבוע הדבקה

הדבקה חוזרת במהלך תקופת המחקר 1/8/21-30/9/21
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מחלימים יכולים לחלות שוב אך מנת חיסון אחת מגינה עליהם

זוהו 10,000 מחלימים שנדבקו בשנית.●

מחלימים עלולים להדרדר למצב קשה (77 מחלימים שלא התחסנו הפכו לקשים, מתוכם 14 מתחת לגיל 40).●

הגנת מחלימים גבוהה מזו של מחוסני שתי מנות ותיקים, אבל למחלימים ותיקים הגנה ●

נמוכה מזו של מחוסני בוסטר או מחלימים מחוסנים פי 2-5, בתלות בגיל.

תוספת ההגנה בולטת בגילאים צעירים.●
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רמת התחלואה במדינה 
לאחר מבצע חיסוני הבוסטר 
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חלק גדול של גילאי 60+ התחסן ולאחר מכן נצפתה ירידה בתחלואה 
באוכלוסייה מעל גיל 60
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לאחר מתן מנת הדחף נצפתה ירידה במספר החולים החדשים במצב 
קשה בקרב האוכלוסייה המחוסנת
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הירידה במספר המאומתים מלווה בירידה באחוז הבדיקות החיוביות
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בטיחות החיסון

30



31

פרופ' ירון ניב
 סמנכ"ל בכיר לאיכות 

ובטיחות הטיפול

 ד"ר אמיליה אניס
 מנהלת האגף
לאפידמיולוגיה

גב' נעה סידר
 מרכזת תופעות בסמיכות

 לקבלת חיסונים,
האגף לאפידמיולוגיה

ד"ר עינת גורליק
 מנהלת המחלקה לניהול
סיכונים ומידע תרופתי

 ד"ר מיכל הירש וקסברג
 המחלקה לניהול סיכונים

ומידע תרופתי

 גב' דנה ארד
 מנהלת המערך לבטיחות

הטיפול

 ד"ר שרון אולשה
 מנהלת המחלקה
לבטיחות הטיפול

 מגר’ הדס רותם רבינוביץ
מנהלת אגף הרוקחות



שכיחות תופעות חריגות מדווחות לפי מנת חיסון וקבוצת גיל
(מעודכן לתאריך 4.10.2021, בכל המקרים צפוי תת-דיווח מסויים)

2nd dose1st dose 3rd dose
שיעור תופעות חריגות מדווחות 

תוך 30 יום מקבלת המנה - שיעור למליון 
שיעור תופעות חריגות מדווחות 

תוך 30 יום מקבלת המנה - שיעור למליון 
שיעור תופעות חריגות מדווחות 

תוך 30 יום מקבלת המנה - שיעור למליון 

המידע מבוסס על אירועים חריגים שדווחו למשרד הבריאות●
אדם יכול לדווח על יותר מאירוע חריג אחד●
מוערך תת-דיווח● 32



שכיחות תופעות סיסטמיות מדווחות לפי מנת חיסון
2nd dose1st dose 3rd dose

שיעור תופעות סיסטמיות מדווחות 
תוך 30 יום מקבלת המנה - שיעור למליון 

שיעור תופעות סיסטמיות מדווחות 
תוך 30 יום מקבלת המנה - שיעור למליון 

שיעור תופעות סיסטמיות מדווחות 
תוך 30 יום מקבלת המנה - שיעור למליון 

מנה 1 - 6,139,968 מחוסנים מנה 2 - 5,654,522 מחוסנים מנה 3 - 3,542,423 מחוסנים

המידע מבוסס על אירועים חריגים שדווחו למשרד הבריאות●
אדם יכול לדווח על יותר מאירוע חריג אחד●
מוערך תת-דיווח● 33



שכיחות תופעות מקומיות מדווחות לפי מנת חיסון
2nd dose1st dose 3rd dose

שיעור תופעות מקומיות מדווחות 
תוך 30 יום מקבלת המנה - שיעור למליון 

שיעור תופעות מקומיות מדווחות 
תוך 30 יום מקבלת המנה - שיעור למליון 

שיעור תופעות מקומיות מדווחות 
תוך 30 יום מקבלת המנה - שיעור למליון 

מנה 1 - 6,139,968 מחוסנים מנה 2 - 5,654,522 מחוסנים מנה 3 - 3,542,423 מחוסנים

המידע מבוסס על אירועים חריגים שדווחו למשרד הבריאות●
אדם יכול לדווח על יותר מאירוע חריג אחד●
מוערך תת-דיווח● 34



שכיחות תופעות נוירולוגיות חריגות מדווחות לפי מנת חיסון

מנה 1 - 6,139,968 מחוסנים מנה 2 - 5,654,522 מחוסנים מנה 3 - 3,542,423 מחוסנים

המידע מבוסס על אירועים חריגים שדווחו למשרד הבריאות●
אדם יכול לדווח על יותר מאירוע חריג אחד●
מוערך תת-דיווח● 35



שכיחות תופעות אלרגיות חריגות מדווחות לפי מנת חיסון

2nd dose1st dose 3rd dose

שיעור תופעות אלרגיות מדווחות 
תוך 30 יום מקבלת המנה - שיעור למליון 

שיעור תופעות אלרגיות מדווחות 
תוך 30 יום מקבלת המנה - שיעור למליון 

שיעור תופעות אלרגיות מדווחות 
תוך 30 יום מקבלת המנה - שיעור למליון 

מנה 1 - 6,139,968 מחוסנים מנה 2 - 5,654,522 מחוסנים מנה 3 - 3,542,423 מחוסנים

המידע מבוסס על אירועים חריגים שדווחו למשרד הבריאות●
אדם יכול לדווח על יותר מאירוע חריג אחד●
מוערך תת-דיווח● 36



תופעות חריגות מדווחות לאחר מנת הבוסטר
(עבור >3.5 מיליון מנות חיסון) 

תופעות לא חמורות תופעות חמורות

2,000 37

כל מקרי האשפוז והפטירה נחקרים על ידי קבוצת עבודה קלינית בלתי תלויה, 
תוך שימוש במידע הקליני הקיים

המידע מבוסס על אירועים חריגים שדווחו למשרד הבריאות●
אדם יכול לדווח על יותר מאירוע חריג אחד●
מוערך תת-דיווח●

:*(Serious Adverse Event) הגדרת תופעה חריגה חמורה
Any adverse event that:

● Results in death

● Is life-threatening

● Requires hospitalization or prolongation of existing hospitalization

● Results in persistent or significant disability or incapacity

● Results in congenital anomaly

● Other important medical events which required intervention
*https://www.fda.gov/safety/reporting-serious-problems-fda/what-serious-adverse-event 
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תופעות חריגות חמורות בגילאי 12-59, מתוך 2,341,167 מחוסנים

המידע מבוסס על אירועים חריגים שדווחו למשרד הבריאות●
אדם יכול לדווח על יותר מאירוע חריג אחד●
מוערך תת-דיווח●
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תופעות חריגות חמורות בגילאי 12-59, מתוך 2,341,167 מחוסנים

המידע מבוסס על אירועים חריגים שדווחו למשרד הבריאות●
אדם יכול לדווח על יותר מאירוע חריג אחד●
מוערך תת-דיווח●
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תופעות חריגות חמורות בגילאי 12-59, מתוך 2,341,167 מחוסנים

המידע מבוסס על אירועים חריגים שדווחו למשרד הבריאות●
אדם יכול לדווח על יותר מאירוע חריג אחד●
מוערך תת-דיווח●
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תופעות חריגות חמורות בגילאי 60+, מתוך 1,200,971 מחוסנים

המידע מבוסס על אירועים חריגים שדווחו למשרד הבריאות●
אדם יכול לדווח על יותר מאירוע חריג אחד●
מוערך תת-דיווח●
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תופעות חריגות חמורות בגילאי 60+, מתוך 1,200,971 מחוסנים

המידע מבוסס על אירועים חריגים שדווחו למשרד הבריאות●
אדם יכול לדווח על יותר מאירוע חריג אחד●
מוערך תת-דיווח●
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מספר מקרי המיוקרדיטיס ומספר המחוסנים בחלוקה לגיל ומין

* כלל המקרים שדווחו בין דצמבר 2020 ל-4 באוקטובר 2021

Gender Age 
group

1st dose 
(0-21 days after vac.)

2nd dose 
(0-30 days after vac.)

3rd dose
 (0-30 days after vac.,  

but in some vaccinees less so far)

 Number of
vaccinees

 Myocarditis
cases

Number of 
vaccinees

 Myocarditis
 cases

Number of vaccinees Myocarditis cases

Female 12-15 188,392 0 147,642 1 272 0

16-19 252,819 0 221,713 2 86,164 0

20-24 274,216 1 250,789 6 124,691 0

25-29 256,833 0 238,594 1 119,472 0

30+ 1,979,805 3 1,893,271 7 1,396,131 0

Male 12-15 201,042 1 158,037 10 242 0

16-19 246,827 3 220,738 35 86,739 4

20-24 262,621 6 241,724 26 125,503 4

25-29 246,373 3 228,413 20 117,126 1

30+ 2,123,543 10 2,025,035 32 1,485,825 6 43



מנת הבוסטר יעילה נגד הדבקה בכלל הגילאים שנבדקו - מגיל 16 ומעלה ●

מנת הבוסטר מראה יעילות נגד מחלה קשה בגילאי 40-60 וכן 60+●

האירועים החריגים בסמיכות למנת הבוסטר דומים לאלו של מנות קודמות.●

מחלימים עלולים לחלות בשנית ואף להדרדר למצב קשה.●

הגנת מחלימים גבוהה מזו של מחוסני שתי מנות ותיקים, אבל למחלימים ותיקים הגנה נמוכה מזו של ●

מחוסני בוסטר פי 2-5, בתלות בגיל.

לסיכום, מנת הבוסטר הינה עם מועילות גבוהה, 
ובטיחות בדומה למנות הקודמות 
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