
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•



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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