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 בקורונה למערכה הלאומי והידע המידע מרכז
 231מסמך מספר 

 

ריכוז מידע ונתונים אודות בטיחות ויעילות חיסוני פייזר 
 בילדים ובנוער

לבני  Pfizerאישר משרד הבריאות את הרחבת השימוש בחיסון  2021ביוני  21-ב .1

[. זאת, בהמשך לאישור הרשות האמריקאית למזון 1] 12-15נוער בגילאי 

לאים המקורי והרחיב את טווח הגי 2021במאי  10-אשר ניתן ב (FDA) ולתרופות

 [.2אשר אושר לחיסון ]

פייזר המידע הנוגע לבטיחות חיסוני  עיקריהיא לרכז את  מסמך זהמטרת  .2

 להלן הסיבות.  הניתנים בישראל, יעילותם והסיבות לחיסון ילדים ובני נוער.

 המגפה עודנה נוכחת

במהלך יוני )המרכז האמריקאי לבקרת מחלות(  CDC-נתונים אשר פרסם ה .3

ה הבוגרת, יהעלייה באחוז המחוסנים בקרב האוכלוסי שעםל כך מצביעים ע

עלייה מדאיגה בתחלואה בקרב קבוצות הגיל הצעירות אשר אינן במקביל חלה 

היא הגבוהה ביותר. זאת, בד בבד עם כיום שכיחות הקורונה  ובהן ,מחוסנות

יה בכמות יהמדבק יותר והמביא לעל בשכיחות וריאנט דלתא יהליהע

עם התפשטות וריאנט  עולה כי CDC-כך, מהערכת מומחי ה [.3האשפוזים ]

יגבר מאוד הסיכון להידבקות דלתא בארה"ב )אך באופן דומה גם בישראל( 

)שכן כאשר  ובפועל יוצא מכך גם להתפתחות תחלואה קשה בקרב צעירים

נתונים  (. בכלל הגילאים יותר חולים קשיםבהתאמה יש יותר נדבקים, צפויים 

ומטה  19-בני הבחודש האחרון,  ,ולפיהםאים בידי משרד הבריאות ם נמצדומי

הדרדרו  0-19ילדים ונערים בני  3. בנוסף, מקרב המאומתים 51%-כ מהווים

 [.11]  למצב קשה במהלך החודש האחרון
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 וארוכי טווח הפוגעים גם באוכלוסיית הילדים םקיימים סיבוכים קצרי

 קלה מחלה ט של המקריםמוחלהברוב ם חווי, הקורונה נדבקים בנגיףהילדים  .4

מסתמן עם זאת, בעבורם כנמוך.  מוערך זו ממחלה הסיכון, וככלל, בלבד

ילדים שנדבקים בנגיף הקורונה עלולים לסבול מסיבוכים מאוחרים גם כי 

של תופעות אמוד את שכיחותן לפי שעה, קשה מאוד ל, אך לאחר ההחלמה

היעדר מחקר ייעודי מספק ומודעות ת , תבשל תת אבחון בין היתר,. זאת, אלו

 .בנדון בעולם

 תסמונת דלקתית רב מערכתיתהוא בילדים  ביותרוהנחקר המוכר הסיבוך  .5

(PIMS  אוMIS-C) אשר  שבועות לאחר המחלה החריפה 2-6-המתרחשת כ(

לעיתים קרובות היא חסרת תסמינים ומתגלית רק בדיעבד אצל הילדים אשר 

של איברים שונים  ספיקה-איסימני בחום ממושך והמאופיינת ו לקו בתסמונת(

 120-כבישראל, דווחו . מסכנת חייםוסוערת כמחלה להסתמן גם  עלולהש

תסמונת, ה שכיחותילדים.  1:7,000-שיעור של כ - 2021 מקרים נכון לסוף מאי

, קורונהילדים חולי  1:3,200-כמוערכת בהעדכניים ביותר  CDC-לפי נתוני ה

נזקקים  70%-60%מתוכם  – שנים 12-20הגיל  מהם בקבוצת 36%

דווחו  2021ביוני  2-)נכון ל 2%-1%לטיפול נמרץ עם שיעור תמותה של 

 . [3,4]. מקרים כאלו( 4,018בארה"ב לבד 

 

 .עוקבת אחר העלייה בהיארעות מקרי הקורונה MIS-C-היארעות מקרי העליה ב :1תרשים 
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גם באוכלוסיית הילדים, , 1יםבנוסף, בדומה למתרחש באוכלוסיית המבוגר .6

 – ארוכי טווחסיבוכים יה במספר מחלימי הקורונה הסובלים מיניכרת על

, ואשר טרם עבר בקרת 2021מחקר עוקבה תצפיתי אשר פורסם בתחילת יוני 

המחלימים  2מן הילדים %4.6-ילדים בבריטניה והראה כי כ 4678עמיתים, כלל 

שבועות לאחר  4-יים הנמשכים יותר ממקורונה סובלים מתסמינים בלתי ספציפ

כעייפות, כאבי שרירים תסמינים  – 3(Long COVID) המחלה החריפה

. [5] 4ומפרקים, כאבי ראש, נדודי שינה, בעיות נשימה ופלפיטציות

כגון  ילדים בקרב נוספים מאוחריםעל סיבוכים  מצטברים דיווחים במקביל,

בארה"ב  ילדים ונעריםכרת ב)למשל, מדווח על הכפלה בשכיחות סו 5סוכרת

תסמונות נוירולוגיות נדירות ו, בשנת המגיפה עם אסוציאציה אפשרית אליה(

)שיעור היארעותן של תופעות אלו טרם  6בחלוף המחלה האקוטית אחרות

 הוברר(.

                                                             
, ובבריטניה , לכל הפחות, בסדרות השונות%10-סביב ה – Long COVIDאצל המבוגרים נצפו אחוזים משמעותיים יותר של 1 

( מעמידים את היקף הסובלים מן התופעה למעלה ONSדיווחים עצמיים המרוכזים בלשכה המרכזית הבריטית לסטטיסטיקה )

 [.7,8( ]בבריטניה הימכלל האוכלוסי 0.5%-אלף איש )כ 376-משנה לאחר המחלה החריפה על כ

 %4.4-שבועות ב 4-תסמינים המתמשכים מעבר להעריכו את שכיחות השני מחקרים אחרים, מבוססי קהילה בבריטניה 2 

 . [5בהתבסס על סקרי משקי בית ] 9.8-13%-בהתבסס על אפליקציית דיווח וב

אשר  מחלת קורונה חריפה –הוגדרו שלושה פרקי זמן הנמדדים מתחילת האבחנה במסגרת ההתמודדות עם מחלת הקורונה 3 

אשר נמשכת  קורונה-תסמונת בתרשבועות;  4-12אשר נמשכת  תמחלת קורונה תסמינית מתמשכשבועות;  4-נמשכת עד כ
 .הוא מונח הכולל את שתי הקבוצות האחרונות Long COVID. [6] שבועות 12מעל 

בחולים אלו הראו כי אצל כמחצית מילדים אלו התסמינים  פלתילדים אשר הופנו למרפאה ייעודית המט 80נתונים אודות 4 
 [.4נמצאו עם ליקוי בתפקוד הלבבי ] 2.5%-סבלו מהפרעה בתפקוד הריאתי ו 20%ומי, השפיעו לרעה על התפקוד היומי

במדינה לאחר גל  2דיווחי תקשורת העולים לאחרונה מהודו המציינים עליה ניכרת במספר המבוגרים הסובלים מסוכרת סוג 5 
הרס ישיר של תאי הלבלב של החולה אם בשל מצב העקה אליו נכנס גוף החולה או בשל  –תחלואה הקורונה אשר שטף אותה 

[. בנוסף, 9סוכרתי של המטופל ]-על ידי נגיף הקורונה או בשל הטיפול הסטרואידלי הניתן עבור המחלה אשר חושף מצב טרום
(, שני מחקרים נפרדים, רטרוספקטיביים, מוושינגטון ADAלאחרונה, הוצגו, במסגרת כנס של ההתאחדות האמריקאית לסוכרת )

בקרב ילדים ובני נוער  2בהיארעות מקרי הסוכרת סוג  2באטון רוג', לואיזיאנה, ארה"ב המצביעים על עליה של יותר מפי הבירה ומ
[. ההתייצגות במקרים רבים )הן בהודו והן בארה"ב( הייתה דומה 10] 2019-, בהשוואה לתקופה המקבילה ב2020במהלך שנת 
. חשוב לציין כי מדובר בדיווחים ראשוניים, תצפיתיים, המעלים קשר 2כרת סוג ( ולאחר טיפול אובחנה כסוDKA) 1לסוכרת סוג 

 Imperial-. למחקרים אלו ניתן להוסיף את מחקר הנסיבתי למגיפה אך לפי שעה לא ברור האם מצביעים על אטיולוגיה ברורה
College  [.12] בעת מגיפת הקורונה אחריםבילדים ו 1המצביע על עלייה בשכיחות הופעת הסוכרת סוג  2020מאוגוסט 

 [.12של מרכז המידע והידע ] 193להרחבה, ראה מסמך 6 
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גיעה לבבית חולי קורונה קלים ניתן לזהות פבקרב  יתרה מזאת, גם .7

מהפגיעה הלבבית )זאת, בנפרד  כולל מיוקרדיטיס ופריקרדיטיס – מתמשכת

מהלוקים בה יסבלו מפגיעה  60%-כאשר המתוארת לעיל,  MIS-C-בתסמונת ה

שהחלימו  בריאים באתלטים. מספר מחקרים אשר עסקו [(19]כזו לבבית 

בסדרה  כאשר ,מהם 1.4-3.8%הראו הפרעות לבביות שונות בקרב  מקורונה

(. 15%) הםמ 4-פגיעה ב ודגמהשנים ה 19.5אתלטים בגיל  26בודדת של 

( 3.8%מהם ) 30אתלטים מקצועיים, רובם גברים, אצל  789בסדרה אחרת של 

)ולו  נאלצו לחדול מעיסוקם בספורט (%0.6מהם ) 5-ו, נצפתה פגיעה לבבית

פגיעה לבבית נצפתה גם בקרב חולי קורונה מבוגרים יותר  [.18-16] 7זמנית(

 [.20-22של מחלימים ] ( בסדרות שונות1-67%באחוזים משתנים )

מחלות ויראליות  במניעתאחרים  למידה מביצועי חיסוניםבהתבסס על  .8

מאוד את נטל  צפויים להפחית חיסוני הקורונהגם  כימוערך  וסיבוכיהן

-מניעת האת מציין , CDC-. בהקשר זה, ההמאוחרים של מחלה זו הסיבוכים

LONG COVID כשיקול מרכזי בעד החיסון של הנערים. 

 ם מהמאומתיםשיסבלו ממחלה קשה גם אם שיעור ילדים ובני נועריו גם יה

 קטן

ילדים ובני  273,666ביוני, אובחנו  23-בישראל, מתחילת מגיפת הקורונה, ועד ל .9

, 1,417ביוני,  20-. מתוכם אושפזו עם מחלה חריפה, נכון ל18נוער מתחת לגיל 

 מתחילת המגיפה לי אושפזוביו 2-ל עדכניתבמצב בינוני עד קריטי ) 226מתוכם, 

ברובם המכריע עם  –נפטרו  11-נזקקו להנשמה ו 36מטופלים,  117במצב קשה 

ילדים מאומתים  193מכל  1[. דהיינו, 4,11( ]8מחלות רקע או גורמי סיכון

                                                             
טרם שובו לפעילות  במאמרים מסוימים אף קיימת המלצה לסקירה לבבית עבור כל אתלט שלקה בקורונה תסמינית בינונית7 
[23.] 

היו עם  5-היו יילודים לאימהות שלקו בקורונה; ו 2רו בגינו; מתוכם היו עם מחלת סרטן סופנית, אובחנו עם הנגיף, אך ככל הנראה לא נפט 83 

 עם תסמונת דאון, אחד עם אי ספיקה כלייתית, אחד עם שיתוק מוחין / אפילפסיה, ואחד עם פיסטולה בין הקנה לושט( 2מחלות רקע )
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היה במצב  מאושפזים ילדים 6מכל  1נזקק לאשפוז ומתוך המאושפזים, 

 בינוני עד קריטי.

 

 פרט בקרב ילדיםמאוד וב החיסון יעיל

 שנים 12-15בקרב בני במסגרת הניסויים הקליניים שערכה חברת פייזר  .10

)עם רווח סמך של במניעת מחלה תסמינית  100%יעילות חיסון של נמצאה 

באוכלוסיית ( PHEמחקר שערך שירות הבריאות הבריטי ) [.15]( 75.3-100

ת חיסון אחת , וטרם עבר בקרת עמיתים, הראה כי לאחר קבלת מנהמבוגרים

אל מול במניעת מחלה תסמינית  יעילות החיסוןשל החיסון מתוצרת פייזר, 

אל מול וריאנט דלתא. עם  33.5%-ויורדת ל 51.1%וריאנט אלפא עומדת על 

אל  93.4%על  קבלת שתי מנות חיסון, יעילות החיסון עומדתזאת, לאחר 

חקר נוסף, שנערך מ [.28] אל מול וריאנט דלתא 87.9%-מול וריאנט אלפא, ו

החיסון יעילות כי שבועיים לאחר קבלת שתי מנות חיסון, בסקוטלנד הראה 

 [.29אל וריאנט דלתא ] 79%אל מול וריאנט אלפא לעומת  92%עומדת על 

 החיסון עשוי להגן גם על בני משפחה אחרים

תועדה מאז החל חיסון המבוגרים, כי המצטבר בישראל מראה המידע בנוסף,  .11

הגנה  , אשר מצביעה על)על אף שהילדים לא חוסנו( ידבקות ילדיםירידה בה

בלתי ישירה על לא מחוסנים בשל אפקט )הגנה שמספקים החיסונים  צולבת

כך שגם חיסון הילדים עשוי להעניק  – במניעת הדבקות(במחוסנים החיסון 

)מדוכאי חיסון וקשישים  הגנה לאותם מבוגרים אשר אצלם החיסון לא צלח

 [.4] שבחלקם מועילות החיסון יורדת(למשל, 

 



 

6 
 

מאוד ולאין שיעור יותר מאשר  גבוהההחיסון בקבלת בטיחות רמת ה

 הסיכונים הטמונים בהידבקות ובפרט בעת התפרצות

כי נמצא שנים,  12-15שערכה חברת פייזר בבני  הניסויים הקלינייםבמסגרת  .12

אשר בה אושר  בארה"ב, [.15] חמורות תופעות לוואיאינו מוביל להחיסון 

 11-עד ל, 12-15בקבוצת הגיל  לבני נוערהחיסון לשימוש בקבוצת גיל זו, ניתנו 

מזה של  הנמוך, עם שיעור תופעות לוואי מדווח מיליון מנות חיסון 6-כ ,ביוני

 .[25] 16-25-בני ה

ף האג פרסםסיכום שנתונים מ, באשר לפגיעה הלבבית האפשרית  .13

שנים,  16-19, עבור בני 2021במאי  30-נכון ל לאפידמיולוגיה במשרד הבריאות,

)לא אותרו מקרים בקרב  בקרב בנים בלבדמצביעים על סיכון למיוקרדיטיס 

-לאחר המנה הראשונה ו מקרים למיליון מנות חיסון 11של בשיעור בנות( 

עולה  נתוניםהמ [.24לאחר המנה השנייה ] מקרים למיליון מנות חיסון 160

וללא השלכות  יר, המסתיים לרוב בהחלמה מלאהכי מדובר באירוע נד

 .ארוכות טווח

כך,  מנתונים שנאספו עד כה ממתחסנים בארה"ב עולה תמונה דומה. .14

 12-17עבור בני ( VAERS)ניתוח נתוני מערכת דיווח תופעות הלוואי בארה"ב 

 שיעור מקריכי מעלה , 9מיליון מנות( 7-שנים )למעלה מ

 9.8בקרב בנים עומד על  ליון מנות חיסוןלמי המיוקרדיטיס/פריקרדיטיס

בנות, עומד  לאחר המנה השנייה, בעוד שבקרב 66.7לאחר המנה הראשונה ועל 

 – לאחר המנה השנייה 9.1-לאחר המנה הראשונה ו 1.1שיעור המקרים על 

ימים שלאחר קבלת מנת ת החמשמהלך מרביתם המוחלט של המקרים ב

(, שם VSDו במערכת איסוף נתונים אחרת )החיסון. שיעורים נמוכים יותר נמצא

לאחר המנה  2.6עמד על  10שנים 39-12שיעור המקרים למיליון בקרב בני 

                                                             
 בטווח הזמן הנבדק רק חיסוני פייזר אושרו לשימוש בקבוצת גיל זו.9 

 הנתונים המוצגים מתייחסים לחיסוני פייזר. –נו חיסונים הן של מודרנה והן של פייזר בקבוצת גיל זו, נית10 
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מקרים  1.5)ניתוח אחר של הנתונים מראה  לאחר המנה השנייה 8-הראשונה ו

מקרים לאחר המנה השנייה לעומת  0-למיליון לאחר המנה הראשונה בבנות ו

מקרים לאחר המנה  23-נה הראשונה בבנים ומקרים למיליון לאחר המ 1.8

ומרבית המאושפזים שוחררו  לא נרשמו מקרי מוותיודגש כי  - השנייה(

 .[25,26] לביתם בתוך מספר ימים

 

 אשפוזים -תועלת מול סיכון לאחר מנת החיסון השניה מרובד לקבוצות גיל )לכל מיליון מנות חיסון(  – 2תרשים 

 אל מול מקרי המיוקרדיטיס המתרחשים בעקבות מתן מנת החיסוןבשל מתן החיסון  יםהנמנע (על רקע קורונה)

התרשים נכון לרמת החשיפה חשוב לציין, כי תועלת שנוטה בבירור לטובת התחסנות.  –ניכר יחס עלות . השניה

ויה )ואשר צפ[( 30] 100,000-מקרים ל 24-25-)ממוצע שבועי של כ 2021לנגיף בארה"ב העדכנית לסוף יוני 

 אף לעלות עקב התפשטות וריאנט דלתא, עם עליה צפויה גם בישראל עם התפשטות הוריאנט(.

 ולסכן את סביבתם דביקעשויים להילדים 

אשר בוצעו בשיטות שונות הראו כי ילדים אשר נדבקו נשאו מספר מחקרים  .15

של  עומסים נגיפיים דומים ואף גדולים מאלו במערכת הנשימה העליונה שלהם

ם. זאת, ללא התאמה לתסמינים אשר פיתחו. על אף שאין הדבר מוכיח מבוגרי

חד משמעית שהילדים מדביקים את סביבתם, נוכחות עומסים נגיפיים גדולים 

עשויים ינים, מגבירה את החשש שילדים, אף בהיעדר תסמבילדים אשר נדבקו 

בפרט בני משפחה  –ולסכן את סביבתם  להפיץ את הנגיף בקלות לאחרים

 [.27] גרים ומדוכאים חיסוניתמבו
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 יותר לאורך זמן שגרת חיים תקינהבני הנוער לקיים ל התחסנות תאפשר

. של בני הנוערהתקינה חיונית להתפתחותם  נורמליתשגרת חיים   .16

תאפשר לשוב ולקיים שגרת חיים תקינה הנוער נרחבת של בני התחסנות 

ת להתחסנות, הודושכן , ובפרט שגרת לימודים מלאה במסגרות החינוך

, )ובכלל( נרחבים, בעת התפרצות תחלואה במוסדות חינוך יימנעו בידודים

 ההנגרמים מהפר נזקים חברתיים, חינוכיים ואף נפשייםוכך יימנעו 

 השגרה.מתמשכת של 

 71-1211תועלת במתן החיסון לבני באשר ל CDC -סיכום ה

 

את היקף מציג התרשים . ימים 120, לאורך שנים 12-17 ותובנ במתן החיסון לבני , למול הסיכון,התועלת – 3תרשים 

והתמותה  Long Covid-ו MIS-Cכולל , )כולל טיפול נמרץ(, הסיבוכים המאוחרים האשפוזים מקרי התחלואה,

, למול מקרי המיוקרדיטיס שנמנעים, הודות למתון כל מיליון מנות חיסון שניות, בגילאים אלו )בעבור בנים ובנות(

אשר התרחשו  גם מקרי המיוקרדיטיס עבור כל מיליון מנות שניות בקבוצת גיל זו )בנים ובנות(. יודגש כי הצפויים ב

 קלים ומרבית המאושפזים השתחררו בתוך מספר ימים לביתם.דווחו כ, בארה"ב עד כה

 סיכוםל

עלי רמת בטיחות גבוהה מאוד העולה לאין שיעור על יעילים וב החיסונים  .17

. בעבור בני הנוער י הידבקות בנגיף הקורונההסיכון הנשקף מפנ

סיבוכים ארוכי  לצמצם, בקרבם למנוע תחלואה קשהצפויה  םהתחסנות

, וכן לצמצם גם בילדים ונעריםהמדווחים במחלימי קורונה ובכלל זאת,  טווח

                                                             
 מערכת הבריאות האמריקאיתל רוכזו ביחסהנתונים 11 
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)קשישים  מוחלשים חיסוניתאת האפשרות כי ידביקו ויסכנו בני משפחה 

אפשר עשויה ל חסנות נרחבת של בני הנוערהתומדוכאי חיסון(. כמו כן, 

לשוב ולקיים שגרת חיים תקינה ובפרט שגרת לימודים מלאה במסגרות 

 .החינוך

( של המרכז האמריקאי לבקרת ACIPהמלצת הועדה המייעצת לחיסונים ) .18

מומחי הארגון, [. 3] 12לחסן החל מגיל היא ( CDCמחלות ומניעתן )

 .בזמן הזה התועלת בחיסון עולה על הסיכון ,ללא ספקמדגישים כי 

, ההמלצה היא לחסן, בעוד שלאחר פריקרדיטיס לאחר פריקרדיטיס בעבר .19

לאחר המנה הראשונה של החיסון, ניתן לחסן בחלוף התסמינים תוך דיון 

 [.3משותף עם המטופל, הוריו והצוות הרפואי המטפל ]

החלים. לאחר , ההמלצה היא לחסן אם הלב לאחר מיוקרדיטיס בעבר .20

מיוקרדיטיס לאחר המנה הראשונה, ההמלצה היא, לעת עתה, להימנע ממתן 

מנת החיסון השנייה עד להצטברות נתונים נוספים. עם זאת, אם הלב החלים, 

, תוך דיון משותף עם מסוימיםניתן לשקול מנה שנייה של חיסון בתנאים 

 .12המטופל, הוריו והצוות הרפואי המטפל

וציא האיגוד הישראלי לרפואת ילדים בשיתוף החוג הישראלי המלצות דומות ה .21

 [:4למחלות זיהומיות בילדים ]

תוך מתן מידע מלא להורים ובני  ומעלה 12החיסון מומלץ מגיל  (1)

הנוער המתחסנים לגבי יעילות החיסון, חשיבות מניעת המחלה 

 ובטיחות החיסון.

                                                             
נציין, כי מטופלים בארץ אשר לקו במיוקרדיטיס לאחר מנת החיסון הראשונה, קיבלו את מנת החיסון השנייה ללא אירועים 12 

 חריגים.



 

10 
 

בעבר בהמלצת האיגוד לקרדיולוגיה בילדים, בני נוער שסבלו  (2)

ממיוקרדיטיס, לא יחוסנו עד לאיסוף מידע ממוקד ופרסום המלצות 

 סופיות בנושא. 

ם לפחות יחודש 3 בני נוער מחלימים יכולים להתחסן במנה אחת, (3)

 בדומה למבוגרים. –ממועד ההחלמה 
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