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 הלאומי למערכה בקורונה מרכז המידע והידע  
 214מסמך 

 
 

משלים אודות יעילות  מידע  לפרסםצפויות  מודרנהו פייזר

תרום  וייאפשר את הרחבת מבצע החיסונים ש  ןהניחיסו

ים  עשוישיבוצעו בארץ    םימחקר אולם  ,לניהוג המגיפה

 החברותומי פרסבממצאיהם את להקדים 

 עיקרי הדברים 

אנו ב .1 אלו  ,  עם מגפת הקורונהעידן חדש בהתמודדות  עיצומו של  בימים 

ו  חיסונים המבצעי  קדמות  ת ה  עקב מבצע   בוססמ  בארץ  בעולם.בארץ 

וחים ויעילים ואושרו  , שנמצאו כבטפייזר ומודרנה  ברותחיסוני הח על  החיסון  

 .  י הרשויות הרגולטוריות המובילות בעולםלשימוש על יד

מזורז,   .2 בנוהל  החיסון  הותיראישור  הדברים,  מידע  מטבע  באשר   פערי 

מסויימיםל היבטים  החיסוניםשל    םבטיחותלו   םיעילותלהנוגעים    היבטים   .

ן על ידי  ר וה, הן על ידי פייזעתידי  מידע  וםפרסב  חסותצפויים לקבל התייאלו  

 : כלולשי מודרנה,

החיסון    אודותמידע   .א ונשים   הקצהלקבוצות  מתן  ילדים  )כדוגמת 

נדרש על מנת    וקבוצות אלמענה על שאלת היכולת לחסן  .  בהריון(

)״חיסון   ונית קולקטיבית נרחבת בציבוריסח  הגנהלאפשר יצירת  

 .על קבוצות אלו נה ייעודיתג העדר״( וכן 

אודות   . ב ה מידע  קשה   ותו)א  תהחיסוני  הגנהמשך  טבעי  באופן 

הקלאמוד   הזמן  פרק  שעבר  בשל  למחוסנים צר  החיסון  ממתן 

על  .  הראשונים( נדרש  במחוסנים  החסינות  משך  שאלת  על  מענה 

 .יהיבאוכלוס י חיסון חוזריםלתכנן במידת הצורך מבצעמנת 
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אודות   .ג הדבהחיסו  יעילותמידע  במניעת  נחקרת   .קהן  זו    סוגיה 

ידי החברות וכיום על  נדרש על מנת להבין האם  ,  זו  מענה לשאלה 

לאפשר   יכול  החיסונים  העדר  מבצע  חיסון  לסף  הגעה 

 . באוכלוסיה

כי .3   ה יכולת החיסון במניעת הדבקה שאינה כרוכה במחלאודות  מידע    יודגש 

לכל המוקדם במחצית השנייה של    צפויקשה,   ידי החברות  על  להתפרסם 

צעירים  ות  אוד  מידעו,  2021שנת   בילדים  החיסון  לגיל  יעילות  )מתחת 

 [23,22] .2022לפני צפוי להתפרסם  אינו (12

צ .4 החברות  ידי  על  שיפורסם  המידע  את  כך,  לאפשר  מבצע  פוי  הרחבת 

ניהול  ן  וכ  ,ותנוספוסיה  אוכללקבוצות  בארץ  החיסונים   את  לתמוך 

במיגור המגפה   לסייע  החיסון  ליכולת  הנוגעות  מעודכנות,  עבודה  בהנחות 

המגפה באמצעות מניעת העברת הנגיף באוכלוסיה ובכך לקדם את ההגעה  

 לחסינות עדר בציבור.

את    מסמךב .5 נפרוט  החיסונים זה  מפתחות  של  העבודה"    "תוכניות 

וות להנוגע על מנת לבחון כיצד ,  זאת  .בטיחותומעקב אחר מועילות החיסון 

רט וניהוג  בפ  בלוחות הזמנים של מבצע החיסון בארץ  להשתלביוכלו לסייע ו

 .  כללפה בהמג

כי   .6 היק יודגש  המהיר    בישראל  הנרחב  המתחסנים  ףלאור  ההתקדמות  וקצב 

יתק אלו  לפערים  חלקי  או  מלא  שמענה  אפשר  החיסונים,  מבצע  בל  של 

הנתונים   אחר  וזאת    וני)נת בארץ  ממעקב  מחוסנים(,  נתוני  למול  תחלואה 

ת גופים בישראל  שור  כבר כיום  כך,  .מטעם החברותפרסום הנתונים  טרם  

ו"מכבי"דוגמת  כ "כללית"  החולים  וקופות  ו"קפלן"  "שיבא"  החולים   בתי 

בהח החיסוןלבחינת  מדגמי  מחקר  לו  זאת,מועילות  האחריות    .    על כאשר 

זה הארצית  מחקר  על    ברמה  ה"המרמוטלת  מחלות" כז  לבקרת  .  לאומי 
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זה,   להדגיש  בהקשר  החיסון  מועילות    בחינתחשיבות  את  חשוב 

 במסגרת מחקרים מסודרים ומוכוונים לכך. 

,  ל רב בארץ פוטנציאהמתקיימים  מן המחקרים   שיופק  מידעל ,יתנובראי .7

ובעולם   בארץ  מדיניות  לקובעי  לסייע  כדי  וייעהן  המשך  בתכנון  של  ול 

החיס המערכה ערכוובהי  וניםמבצעי  להמשך  בסיס  ת  נתונים   על 

ואפידמיולוגיים-םריימחק  החיסונים מבצע אודות הסברה לצרכיהן  , 

יאפשר   ,ךמכ  יתרה.  וחשיבותו  אחר מעקב פרוטוקול  גיבושהמידע 

ייעול סוןיח ותמועיל ובחינת  מתחסנים החיסונים    לטובת  הנוכחי מבצע 

יתגלה  ומשך  ה  במיד)  ים רחוז מבצעי חיסוןתכנון  בובהינתן הצורך   החסינות 

 .ת אחרות(סיבואו מ מהצפוי כקצר

העתיד .8 פני  צופה  אינו  זה  מסמך  הדברים,  יידון   ,מטבע  לא  כן  ועל 

שיימסר   אחר(  או  )כזה  המענה  טיב  של  המשקל  כבדות  בהשלכות 

השונות לשאלות  התרופות  חברות  ידי  על  בלוח    ,בעתיד  רק  אלא 

ובמתווה המתוכנן    ת, י החברוהזמנים המתוכנן למסירת המידע על יד

 . למתן המענה
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 מפתחות חברות ההעל ידי החיסונים ילות ת מועבדיקו .9

מרבית   .10 לאישוריה כיום  שניתנו  ו"מודרנה"  חיסוניםם  "פייזר"  ידי    של  על 

ים, הינם זמניאלה  . אישורים  חירום  אישורים  ה  בעולם  יםיטורהרגולהגופים  

על מנת לאפשר    תהליך האישור הסדורלהמשיך את  את החברות  מחייבים  ו

שגר  באופן  בהם  השימוש  ערב הן  מהכלל  יוצאות  )תי  את  שוויץ,  קנדה, 

את החיסון של פייזר בצורה מלאה  כבר בשלב הזה  הסעודית ובחריין שאישרו  

מכחל[(.  1] הפיתתה ק  החיסונים,  ליך  של  המפתחות  מוטל  וח  החברות  על 

ניטורלהמשיך   יו  החיסונים  תבטיחו  של  ולבצע  אחר    ם עילות לעקוב 

המחוסנים הרחבת    ,בקרב  הרלוונטייניהנתו  י מאגרתוך   גופים העבור    םם 

 . [24] יםיהרגולטור

כן,   .11 לבצע    הזמני,  האישור  תקבל  במסגרתכמו  המפתחות  החברות  על 

  גם עבור יעילות ובטיחות חיסוניהם    ולהוכיח את  נוספים  ם לינייניסויים ק 

לשמר את  על מנת    ,זאת  .בניסויים קליניים  כה  דעשלא נבדקו  קצה  קבוצות  

קהילת    את הרחבתלאפשר  גיסא, ומאידך גיסא,    דסטטוס אישור החירום מח

 .ןמקבלי החיסונים לקבוצות שעד כה לא אושר חיסון עבור

 לפרסם ברות שצפויות הח נוסף מידע

הניסוי    –  פייזר  .12 מתוכנית  להמשהחברה  כחלק  ויאמורה  אחר  ך  לעקוב 

, כמו  (2020החלה ביולי    ואות  מעקב)  שלה   3לב  י שימניסו  דקיםהנב  43,000

מח אחר  שונות,וגם  במדינות  הפחות    סנים  מתן    לאחר  שנתייםכ לכל 

לפיתוח החיסון   תבנוסף, ממשיכה החברה בפעילות מחקרית הנוגע  .החיסון

 :תארת זבמסג  ,בהיבטי יעילות ובטיחות

החסינות .א משך  ו  תבצעהחברה    – הערכת  אחר מעקב  מחקר 

במשך  מחוסנים   הפחות  לברר    ייםשנתלכל  מנת  משך את  על 

 .קט החיסוניהאפ
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 [ 13,  7,  6,  , 23]    הנגיףבמניעת הדבקה והעברת    יעילות החיסון . ב

פייזר   זה ממצאי המחקר של חברת  בשאלה אינם עוסקים  בשלב 

מונע   החיסון  תלתחלואה  האם  במסגרת    .םסמינילא  החברה, 

שלב   הקליני  מן 3הניסוי  חלק  אחר  סרולוגי  מעקב  מבצעת   ,

אחאשר    םהמתחסני מעקב  לה  לאפשר  זיהום   יתסטורייהר  עשוי 

זה . תוצאות מעקב  ללא קשר לשאלה אם היו סימפטומיםבקורונה,  

 .[14] בהמשךעשויות להיות מדווחות 

קיים   .ג כי  החייודגש  יעילות  בבחינת  מובנה  ניעת  מבסון  אתגר 

הפלצבו  קבוצת  אחר  לעקוב  המוגבלת  היכולת  מן  הנובע  הדבקה 

את  קיבלה  לא  העובדה  )אשר  חרף  זמן(.  לאורך  מתוכנן  ש  החיסון 

שנתיים  מעקב   במשך  המשתתפים  השנייה, ממתן  אחר  המנה 

ביעילות ה  הגבוהה  בהתחשב  ישנםשל  אתיים   חיסון  חסמים 

עייתי ה הינו בז עקב. ממונעים מעקב אחר מקבלי הפלצבוהומעשיים 

ידי הרגולטורים   שזה אושרחיסון פעיל, לאחר    בשל מניעת מתן על 

ידי רשויות    לץמווה והמועילות  , הלכן  בריאות.העל  ערכת הבטיחות 

קבוצת    אחרע מעקב  במסגרתה לא יתבצאך    , לטווח הארוך תתרחש

 . פלצבו

 , מחוסניםהבעקבות המשך המעקב אחר    –אחוזי היעילות    תיקוף .ד

היעילות  את    לתקף   היצפוה  החבר באחוזי  פורסמו  מסגרת  אשר 

  .3שלב  יממצאי הביניים של ניסוי

לאורך זמן,   –  יה י באוכלוסינת השפעת החיסון על התחלואה  חב .ה

ע  החיסון  השפעות  בחינת  שונים  תחלואה    מדדיל  תתאפשר 

, התחלואה הקשה  ובהם מקדם ההדבקה,  ה המחוסנתיבאוכלוסי 

הנדרש   בחנויי  וכן  , והתמותה  האשפוזים והזמן  המתחסנים  היקף 

שינו אלו.    ילהשגת  במדדים  לכשנתו משמעותי  אלו  נלהערכתנו,  ים 
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חרף העובדה   עילות החיסון חם לבחינת מום, החברה תנתיהיו זמיני

 .זו אינה חלק מפרוטוקול הניסוי שבחינה

שונים .ו וריאנטים  מול  מוטציות    –  יעילות  התגלו  המגפה  לאורך 

בנג שונים  הקווריאנטים  הווריאנטייף  וביניהם  הבריטי   םורונה 

ל בנוגע  שאלה  סימני  העלו  אשר  אפריקאי,  החיסון יוהדרום  עילות 

הצפייזת  ברח  כנגדם. היא  לאחרונה    הירהר  ניסויי מבצעת  כי 

החיסוןל  1מעבדה יעילות  אלו    שפיתחה  בחינת  וריאנטים  מול 

בקרוב. להתפרסם  צפויים  להמשיך   שממצאיהם  צפויה  החברה 

 .[11] אנטים אלו ואחרים אשר יתגלוריו  ראחולעקוב 

לעקוב  –בטיחות   .ז לזהות    אחר המחוסנים  החברה ממשיכה  על מנת 

 .עלולות להתרחש בטווח הארוך רשא תופעות לוואי

וב .ח בילדיםיעילות  החלה  –  טיחות  של  ב  ,החברה  השניה  מחצית 

על מנת    12בניסויים קליניים בילדים מגיל    2020אוקטובר  חודש  

]   השפיתח  יסוןחהלאשר את   זו  ל   [.2גם לקבוצה  בדצמבר    21-נכון 

הכוונה  12-15בני    1090  גויסו לגייס    כאשר   נסיינים   2,000הייתה 

-12מתבגרים בגילאי  ל  נתוני בטיחות ותגובה חיסונית ש .  [25,26]

הערכת החיסון ל, ומחקרים נוספים מתוכננים  ידווחו בהמשך  15

בהריון,   לגיל  בבנשים  מתחת  קבוצות מ  אנשיםבו  12ילדים 

 [ 14] .בעלי דיכוי חיסונימיוחדות, כגון אנשים  סיכון

יכזה    מאפייןל  – יציבות .ט על  רבה  השפעה  כיום  שינוע ולת  קיימת 

בהפצת  ןסוהחי משמעותי  אתגר  מהווה  חרף    ווהוא  למחוסנים. 

שניתן עד    העובדה  החיסון  את  בטמפרטורות  חמישה  לאחסן  ימים 

עד לנקודת זמן זו נדרש ש,  לשימומוכן הוא  מקרר סטנדרטיות מרגע ש

עמוק בקירור  המשלוח  את  הנוכחית   .לשמור  האחסון  דרישת 

 
 .בימים אלועל ידי החברה יכולת הניטרול של הזנים המוטנטיים למול סרום ממחוסנים מתבצעים ניסויים לבחינת  1
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לעבור  ע או  שויה  יציבות  ע  שותבדרי  הקלהשינוי  מחקרי  ידי  ל 

אשר   פורמולציה,  של  ואופטימיזציה  אפשר ,  תוצאותיהם  שוטפים 

יחד עם זאת מחקר זה אינו   .של החברה  בדיווחים הבאים  ושיתואר

מהח תהלילהמ ה  ברנדרש  מפרוטוקול  שך  חלק  ואינו  האישור,  ך 

 .[14]הניסוי 

ה  –  מודרנה .13 מפרוטוקול  בשלב  נכחלק  הקליני  אמורה  3יסוי    ה רחבה, 

 [3]  נםחיסולאחר    שנתייםכלכל הפחות  מחוסנים  אחר    במעקבמשיך  לה

הנוגע.  [17] מחקרית  בפעילות  החברה  ממשיכה  החיסון    תבנוסף,  לפיתוח 

 :יבוצעו הרתבמסג ,בהיבטי יעילות ובטיחות

החסינות .א משך  שנתיים   –  הערכת  של  מעקב  על  תשען  החברה 

מחוסנים תאחר  שיו,  חברת  ך  עם  פעולה  בדיקה  בוע  Rocheתוף  ר 

ים שקיימים בדמם של משתתפי הבדיקות  נעיתית של כמויות הנוגד

. בתחילת  [12]  משך האפקט החיסוניעל מנת לברר את  הקליניות,  

החהודיעה החברה    2021ינואר   שלה  כי  חסינות יסון  לספק  צפוי 

 . [21] לפחות לשנה

זיהום   רכהע ת המתוכננ   –  מניעת הידבקות והדבקה . ב של שכיחות 

לאחר )הפצת הנגיף(    viral shedding-קליני ו -טי או תת סימפטומ-א

מתוך מטרה לבצע הערכה האם לחיסון   , בקרב מחוסנים,ההדבקה

ההדבקה על  השפעה  כן,    .[17]  יש  מחקרעל  ייעודי   המשך  תוכנן 

את   לבדוק  הדבקהשמטרתו  במניעת  החיסון  במספר   יעילות 

חוסר מתעכב עקב  נראה כי המחקר    , אךברה" אוניברסיטאות בא

בדיקות    יםבמשאב הכוללים  זה,  מסוג  למחקר  הדרושים  הרבים 

  [.4יומיות לאיתור הנגיף ואיתור מגעים ] 

בילדים .ג ובטיחות   קליניים ניסויים    החלההחברה    –  יעילות 

הניסויים   ,ים נוספ של  מחקרית  זרוע  שאינו  נפרד  בפרוטוקול 



 

8 
 

 במטרה   12-18ילאי  על ילדים בג,  םגריהקליניים המתקיימים במבו

החיסון    לאשר את  השנהעבורם  סוף  סטפן החברה,  מנכ"ל    .עד 

המחקר    טען   ,באנסל להסתיים  כי  הניסוי   .ספטמבר  עדצפוי 

שתי   תא  ליםמקבמשתתפים כאשר חצי מהם    3,000  כוללהראשון  

שבועות ארבעה  של  בהפרש  החיסון  בנוסף,  מנות   עתידההחברה  . 

אם שנים,    1-11ילדים צעירים בין הגילאים  בר  קחיל בקרוב מחלהת

צפוי  כי    טען  המנכ"ל   כי זה  יותרלארוך  מחקר  רב  ולהסתיים, זמן   ,

 [. 5,6,17,18]  2022בשנת  , םוקדלכל המ

המחוסנים, אחר    בעקבות המשך המעקב  –אחוזי היעילות    תיקוף .ד

צפויה   פורסהחברה  אשר  היעילות  אחוזי  את  במסגרת  לתקף  מו 

 .3של ניסויי שלב  ממצאי הביניים

לאורך זמן,   –  ה יבאוכלוסי   התחלואה  על  החיסון  השפעת  בחינת .ה

על   החיסון  השפעות  בחינת  שונים  תחלואה    מדדיתתאפשר 

, התחלואה הקשה  ובהם מקדם ההדבקה,  יה המחוסנתי באוכלוס

וכןהתו  זיםהאשפו הנדרש   מותה  והזמן  המתחסנים  היקף  ייבחנו 

אלו.   במדדים  משמעותי  שינוי  אלו  להשגת  לכשנתונים  להערכתנו, 

, חרף העובדה יסוןזמינים, החברה תנתחם לבחינת מועילות החיהיו  

 .נה חלק מפרוטוקול הניסוישבחינה זו אי

שונים. .ו וריאנטים  מול  כי  בדצמבר(    23)  הודיעהמודרנה   – יעילות 

  ותמתפשט המפני גרסאות חדשות של הנגיף    כל הנראהכיגן    יסוןהח

אך  בבריטניה בשבועות ,  כי  בדיקו  ציינה  יבוצעו  נוספות הקרובים    ת 

החברה   .[19]  חדשותיעילות כנגד הגרסאות ההלאשר את    על מנת

 וריאנטים אלו ואחרים אשר יתגלו.  רצפויה להמשיך ולעקוב אח

כי   .14 היודגש  הכלל  אישומפתחות אשר  חברות  זמני  קיבלו  מאחד מהגופים ר 

מחוסנים,   אחר  עקב ארוך טווחבמ  , צפויות להמשיךים המרכזייםיהרגולטור
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ים מצוי יור)פירוט דרישות הגופים הרגולט   שה במסגרת אישור זה מתוקף הדרי

תמשכנהו,  (1בנספח    בהרחבה קלינייביצוע  ב  כן  הדרושים   םניסויים 

פורסם מידע אף אם לא    המלאהאישור  הדרישות לקבלת  לשם השלמת  

   .בנושא בשלב זה

כלפי    -1נספח   החברות  רגולטורי גו התחייבות    שונים  םיפים 

 ר החירום במסגרת קבלת אישו

15. ( מהגשת    –  (FDAארה"ב  לאיהכחלק  חירום שור  בקשה  במקרי  שימוש 

(EUAמה  )-FDA  להציג המפתחות  החברות  על  למעקב  ,  לאחר תכנית 

בטיחות   של  מוות  ת הכולל )  ניםהחיסוהפצה  ותופעות  מקרי  אשפוזים   ,

מקבליאו    חמורות לוואי   בקרב  סיכויי   (סוןהחי  משמעותיות  את  לוודא  כדי 

המידע אותו מפרסמות החברות מתפרסם באתר  המתמשכים.  תועלת  -סיכון

כן,  FDA-ה כמו  הניסויים    מהמפתחות  דורש  FDA-ה.  את  להמשיך 

בנו לקבל מיבמטרה    EUA-לאחר קבלת ההקליניים   נוסף  שא בטיחות דע 

ר גם לאח  ,לפחותחודשים    6למשך    מעקבתוך המשך  החיסונים  ויעילות  

גרתם  מחקרי המשך במס  3ה  הציע  פייזר, לדוגמא  .[27]   אישור קבוע  קבלת

 .[28,29] תעקוב אחר תופעות לוואי של החיסונים

16.   ( האירופי  מיצרני  EMA-ה  –  (EMAהאיחוד  לבצע   ותדורש  החיסונים 

בטיח נוספיםמחקרי  טווח)  ות  גם    (ארוכי  אודות  כמו  יעילות מחקרים 

טווח  ארוכת  תוכני  חיסון  סיכונים  ולייצר  לניהול  מיוחדות  במתן ות 

כחלק מתוכניות אלו  .  2(RMPs)  בהםלאחר תחילת השימוש  ים גם  נ החיסו

לקיים   נדרשות  שיטתי  המפתחות  מתחילת    אחרמעקב    תוכנית מתחסנים 

פעיל  ה מעקב  וכן  סיכ  אחרחיסונים,  הסוכנוקבוצות  מידע ת  ון.  תבדוק 

ו[30]  ממחקרים אלה על בסיס שבועי צור  אםב,  תךיהיה  על מקרי  ,  דווח 

 דחופהלצורך הערכה    רגולטוריותהלחברות ולרשויות  אי חמורות  תופעות לוו

 
2 ansagement Plisk ManR . 
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על   אלרגיות  )בדגש  תגובות  העצבים,  במערכת  פגיעות  הכוללים  אירועים 

אודות מידע  EMA-ליספקו חברות ה, כןכמו  .(וכישלון בחיסון טיותאנפילק

, כולל מחקרים  ןשלהמהמחקרים הקליניים המתמשכים  יעילות החיסון  

נבדקות גילקב  בהם  סיכוןוכן    ונותש  וצות  חובות    קבוצות  אודות  )פירוט 

פייזר, לדוגמא, במקביל למחויבות   .([7]-ניתן למצוא ב   EMA-החברות כלפי ה

"לביצוע מחקרמול הרגולטור האמריקאי, התחייבה   עולם אמיתי"  י בטיחות 

והאירופיים( יועבר   הידע הנצבר ממחקרים אלו )האמריקאים  על המתחסנים.

 .[31] ת האירופיתלסוכנו 

הקים  להחיסונים    ממפתחותדורש  הארגון    –  (MHRA)   הרגולטור הבריטי .17

ובטיחות    מערך יעילות  אחר  מקיף  זה 3vPGP)  החיסוניםניטור  מערך   .)

ודעל ממ  יתיתגון בצורה עדיווח לארכולל     אודות ווח לארגון  יצאי הניטור 

ו [. כמ8אישור ] הקבלת  לפני ואחרי  בוצעו  שכלל הבדיקות הקליניות    ממצאי

ל ייעודיו  MHRA-כן,  בדיקות  לבצע  ניסויים ב)במפעלים,    תניתנת האפשרות 

וכיו"ב( על מנת  בקליניים,   לאמת את דיווחי המערך במידה  מערך הפצה 

] אודות ממצא  ויעלו חשדות אלו  ה[9ים  -. בעקבות מגפת הקורונה, הודיע 

MHRA    א  ם כי ל א [,  10]   עת עתה רק בדיקות חיוניות( כי יבוצעו ל2020)מרץ

 ברור כיצד אלו מוגדרות.
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