
 

 

  לאחר חיסוןבשל קורונה  ותמותה אשפוזיםאירועי  –נתוני קורונה 
 

 

מנה הלאחר התרחשו קורונה ש בשלהתחלות האשפוז והפטירות ישנם נתונים לגבי מספר בטבלה זו 

חשוב לציין כאמור,  .ועל פני הזמן קבוצות גילבקטגוריות של , של החיסוןאו השלישית  הישניה, ראשונהה

 לאחר החיסונים. ולא  דבקות בנגיף הקורונהיהלאחר רועים ישמדובר בא

ות הגיל השונות ועל פני בקרב הלא מחוסנים בקבוצתחלות האשפוז ההנפטרים וכמו כן, מצוינים מספר 

 השבועות.

, Xלדוגמא: בשבוע  ;התמותהתאריכי תחילת האשפוז והתאריכים בטבלה, מיוחסים ליש להדגיש כי 

המספר שמופיע תחת הקטגוריה של להתחלות אשפוז, האירוע ובסינון  +90בקבוצת הגיל 

event_after_1st_dose תחילת האשפוז שלהם בשל קורונה מציין את כלל המחוסנים בקבוצת גיל זו ש

 חיסוןהמנת ברק תחסנו אשפוז זה התרחש בקרב מחוסנים שהו Xשבוע אחד מימות השבוע של בהתרחש 

 .)אך לא לאחר מכן( לת המנה השנייה של החיסוןאו שהאשפוז התרחש באותו יום של קבהראשונה 

 

 מספר דגשים לטבלה: 

מיוחסים לאשפוזים בשל קורונה ותמותה בשל קורונה המתועדים בטבלה זו  ההאשפוזים והתמות -
 )ולא בשל סיבות אחרות(

, )בשל קורונה( בלבד םיראשונישפוזים התחלות של אהאשפוזים המדווחים בטבלה הינם תאריכי  -
 אשפוז חוזר של חולי קורונהללא 

 האשפוזים המדווחים הם כלל האשפוזים החדשים בשל קורונה, ללא קשר לחומרת האשפוז -
מסווגים ביום החיסון של המנה הראשונה, התרחש )בשל קורונה( תחילת אשפוזם מחוסנים אשר  -

 כלא מחוסנים 
לאחר מאושפזים וגו כביום החיסון של המנה השנייה, סותחילת אשפוזם התרחש מחוסנים אשר  -

  ראשונההמנה ה
מחוסנים אשר תחילת אשפוזם התרחש ביום החיסון של המנה השלישית, סווגו כמאושפזים לאחר  -

 המנה השניה 
, ולכן הם לא מסווגים בקבוצות תיעוד של גיל במערכת ללא נפטרים/ישנם מחוסנים/מאושפזים -

 הגיל השונות
 -את המנה השנייה טרם ה ,20.12.2020 -ה מנה הראשונה טרםמחוסנים אשר קיבלו את ה -

 אינם מופיעים בקובץ זה 30.7.2021 -או את המנה השלישית טרם ה 10.1.2020
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 כיוון שהנתונים מטוייבים כל העת, יתכנו שינויים בין גרסאות שונות של הטבלה. 

 

 שאלות שניתן לשאול על הקובץ:

  החיסון השונות?לאחר מנות בשל קורונה מהי היארעות האשפוזים  .1
 כיצד היארעות האשפוזים לאחר מנות החיסון שונה בין קבוצות הגיל? .2

 

 הסבר למשתנים בטבלה:

- Week –  יש לשים לב, רוע התמותהיאו התרחש א חיל האשפוז קורונהבו התטווח תאריכי השבוע .
שטווח התאריכים אינו מתייחס לשבוע קבלת החיסון. השבוע מוצג כשני תאריכים המציינים את היום 

 בו מתחיל השבוע )יום א', כולל( ואת היום בו מסתיים השבוע )יום שבת, כולל(. 
- Age_group -  :60 ,50-59 ,40-49 ,30-39 ,20-29 ,0-19קבוצת הגיל )בשנים( בקטגוריות הבאות-

69, 70-79, 80-89, ≥90 
- Type of event – האירועים הקיימים:סוג האירוע אליו מתייחסים המספרים . 

o Death – תמותה בשל קורונה 
o Hospitalization –  בשל קורונה ראשוןתחילת אשפוז 

- event_after_1st_dose - מחוסנים אירועים )תמותה או תחילת אשפוז, בהתאמה( בקרב מספר ה
 . ם, בשבוע ובקבוצת הגיל הרלוונטיי)לא כולל יום המנה הראשונה( המנה הראשונהלאחר מתן 

- event_after_2nd_dose -  מספר האירועים )תמותה או תחילת אשפוז, בהתאמה( בקרב מחוסנים
 . םלאחר מתן המנה השנייה )לא כולל יום מתן המנה השנייה(, בשבוע ובקבוצת הגיל הרלוונטיי

- event_after_3rd_dose -  מספר האירועים )תמותה או תחילת אשפוז, בהתאמה( בקרב מחוסנים
 . םלאחר מתן המנה השלישית )לא כולל יום מתן המנה השלישית(, בשבוע ובקבוצת הגיל הרלוונטיי

- event_for_not_vaccinated –  אלו מספר האירועים )תמותה או תחילת אשפוז, בהתאמה( בקרב 
יש לשים לב שמחוסנים אשר קיבלו את מנת החיסון הראשונה באותו היום . קיבלו כלל מנת חיסון שלא -

 נכללים בעמודה זו.  מקורונה בשלם נפטרו/התאשפזו בו ה


