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 חיסון קורונה לילדים –נייר עמדה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תקציר
 
( העניקה היתר שימוש בחרום לחיסון פייזר כנגד קורונה בילדים. מצב זה מחייב FDA-רשות המזון והתרופות בארה"ב )ה .1

האפשריים הטמונים בו, כמו גם בחינת שאלת מצב דיון מעמיק בתועלות האפשריות המצויות בחיסון אל מול הסיכונים  
 החירום העומד בבסיס היתר זה.

מרכיבי תועלת: הפחתת תחלואה קשה   3תפקידו של החיסון מוצג, לעיתים בפרסומים מדעיים ולעיתים בתקשורת, כבעל   .2
( הנגיף  של  מאוחרות  לוואי  תופעות  מניעת  ילדים,  בקרב  והגנה  -ו  PIMSותמותה  קוביד"(,  מניעת  "לונג  ע"י  סביבתית 

 הדבקה ויצירת חסינות עדר. 
גורמי סיכון   .3 ובילדים בריאים ללא  ותמותה בילדים בשל מחלת הקורונה היא נדירה,  יותר.    -תחלואה קשה  נדירה עוד 

, ואף פחות הסיכון למחלה קשה מקורונה בילדים בריאים אינו שונה מהסיכון למחלה קשה מנגיפי חורף רגילים 
 אנט דלתא(.ממנו )כולל ורי

כיוון שע"פ הפרסומים   קוביד(,-או לונג  PIMS)  אין כל עדות כי החיסון יעיל במניעת תופעות מאוחרות של קורונה .4
אלוהמדעיים,   א  תופעות  זיהום  לאחר  גם  להופיע  במחלה-יכולות  א  סימפטומטי  זיהום  למנוע  החיסון  יכולת  - )כאשר 

יעי ונראה כי  . מעבר לכך, קיימים תיאורי   לותו בנושא זה נמוכה וקצרת מועד(סימפטומטי לא נבדקה במחקרי פייזר, 
כמו גם מקרי  (  MIS-Vלאחר חיסון )  PIMSתסמונת דמוית    הופעת  שלמקרה, הן מהספרות המדעית והן מהתקשורת,  

PIMS  .שהופיעו לאחר הידבקות בקורונה גם בקרב מחוסנים 
, וכי יכולתו להפחית את הפצת  נו יעיל ביצירת חיסוניות עדרהחיסון אינתוני מבצעי החיסון בעולם עד כה מלמדים, כי  .5

 הנגיף מוגבלת מאוד וקצרת מועד.
כמותם  .6 היו  שלא  בשיעורים  אך  חמורות,  ומיעוטן  קלות  רובן  שונות,  לוואי  לתופעות  גורם  הקורונה  נגיף  כנגד  החיסון 

, ובמיוחד לגבי תופעות הלוואי של החיסוןעדיין קיימים פערי ידע משמעותיים לגבי  בחיסונים קודמים. מעבר לכך,  
 תופעות לוואי ארוכות טווח. 

לאור מאזן התועלת והסיכונים, ובמיוחד לאור נדירות התחלואה הקשה בילדים בעת הזו ואל מול המידע הקיים לגבי   .7
 . המועצה אינה רואה מקום לחיסון גורף של כלל הילדים תופעות הלוואי של החיסון, 

: ילדים אלו מהווים קבוצה קטנה בקרב מליצה על עידוד החיסון בילדים הנמצאים בקבוצות סיכוןמעם זאת, המועצה  
 הילדים אך אחראית על אחוז משמעותי מהתחלואה הקשה בילדים בקורונה. 

בנוסף, שבה ומזכירה המועצה את חשיבות החיסון באוכלוסיות הסיכון המבוגרות, שכן רבות העדויות על מועילות החיסון  
ניעת תחלואת קורונה קשה בקבוצה זו. חיסון אוכלוסיות הסיכון, יפחית משמעותית תחלואה קשה ותמותה הנובעים במ

 מהקורונה, גם במקרה של גלי מגפה נוספים, ובכך ימנעו עומסים חריגים על מערכת הבריאות.
עדים להוביל אדם לקבל אשר מיו   המועצה מתנגדת לכל אמצעי לחץ, סנקציות או תמריצים )ובכללם התו הירוק(, .8

 החלטה רפואית שלא מתוך שיקולים בריאותיים בלבד.
על אף האכזבה מיכולתו של החיסון למנוע את הפצת הנגיף, על ישראל והעולם לכוונן מחדש את הציפיות מהחיסון ואת   .9

שנים מטרותיו,   עוד  אותנו  תלווה  הקורונה  כי  הידיעה  בה  מופנמת  אשר  מדיניות  אליה  ולאמץ  להתייחס  ויש   ,-  
 גיפיות אחרות. כפי שאנו מתייחסים למחלות נ -אפידמיולוגית, רפואית וחברתית 

 למועצה תוכנית סדורה לניהול משבר הקורונה, המתייחסת לבריאות הציבור במובנה הרחב של המילה. 
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( היתר לשימוש חירום בתרכיב פייזר לחיסון ילדים כנגד נגיף FDA-בימים אלה נתנה רשות התרופות והמזון בארה"ב )ה
ומעלה. המחקר   16, ולאישור שניתן לגיל 12-15. היתר זה מצטרף להיתר החירום שניתן קודם לכן לגיל 5-11הקורונה בגיל 

המדעי בנושא, כמו גם העיסוק התקשורתי, מביאים לציבור מידע רב, מציף ולעיתים סותר. מעבר לכך, לתוך מערכת 
תחסן או לחסן את ילדיו נכנסו שיקולים טכניים הקשורים ל"תו  פיהם אמור אדם להחליט האם לה- השיקולים הרפואיים על

 הירוק", כך שאנשים נדחפים באופן חסר תקדים לביצוע פעולה רפואית מתוך לחץ ממשלתי ישיר ועקיף. 
במסמך זה נבחן את הנתונים הרלוונטיים לנושא חיסון הילדים, במטרה להנגיש את המידע העדכני והמאוזן ביותר. המסמך 

 את הסיכונים לילדים מנגיף הקורונה, ויבחן את משמעותו של החיסון בהתמודדות עימם.  יסקור
 שאלות בסיסיות הדורשות מענה בעת קבלת החלטה על חיסון ילד כנגד קורונה: 4ננסה לענות על 

 
מתוך התשובות לשאלות אלו, ומתוך מאזן התועלות והסיכונים העולה מכך, יוכל כל אזרח לקבל החלטה לגבי ילדיו  

  וידיעה. מתוך דעת -או לסרב  -ולהסכים 
 לבסוף, נציג את המלצת חברי המועצה בנושא חיסון הילדים, לאור הנתונים הקיימים.

 
 

שהם גורמי    הנדבקהמשתנה בהתאם לגיל ותחלואת הרקע של  השפעתו  אחת התכונות החשובות של נגיף הקורונה החדש היא  
: הן בשל  ילדים נמצאים בקבוצת הסיכון הנמוכה ביותר. בהתאם,  1,2הסיכון המרכזיים לתחלואה משמעותית ותמותה מהנגיף  

ל קורונה למעשה, סיכוייו של ילד בריא להגיע לכדי מצב קשה בשגילם, והן בשל מיעוט מחלות הרקע באוכלוסייה צעירה.  
פי   גיל    1000נמוכים לפחות  רחבת היקף שפורסמה בכתב העת המוביל  5– 3  70מסיכויו של קשיש מעל   Nature. סקירה 
, מצאה כי 2021לפברואר    2020ממשלת בריטניה שכללו את כלל מקרי תמותת הילדים באנגליה בין מרץ    יוהתבססה על נתונ 

היו עם מחלות רקע   15ילדים. מתוכם,    25הקורונה היוותה גורם תורם למותם של  מיליון ילדים,    13-בה חיים כבכלל אנגליה,  
מיליון   2מתוך    1  -ילדים בריאים    6מיליון ילדים, נפטרו    13מתוך    -נוספים עם מחלות כרוניות, כלומר    4-קשות ומסכנות חיים, ו

יותר מחלקם    2.5או אסייתי( היו מיוצגים פי  ילדים בריאים. בנוסף, מצאה הסקירה כי המיעוטים האתניים )ממוצא אפריקאי  
 . 6באוכלוסייה, ולכן בסיכון גבוה יותר מאוכלוסיית הילדים הכללית

ידוע ומוסכם כי קורונה בבסיסה איננה מחלת ילדים, וכי רובם המכריע של הילדים עוברים את המחלה ללא קושי. מחקר שנערך  
ילדים   אשפוזי  אחרי  ועקב  שנה  במשך  באלו בארץ  גם  בילדים,  קלה  מחלה  לרוב  היא  קורונה  כי  מצא  מיון,  לחדרי  ופניות 

מאוכלוסיית הילדים המאושפזים על רקע קורונה היו עם מחלה קלה. כל הילדים במחקר זה,   80%המאושפזים בגינה: מעל  
 .7החלימו באופן מלא   -כולל מקרי המחלה שהוגדרו כקשים 

ישנם ילדים הנפגעים מהמחלה בצורה קשה. כאשר עוסקים בהערכת התחלואה הקשה בקרב   עם זאת, אין ספק, כי באופן נדיר,
ילדים, יש להתחשב במספר מרכיבים. הנתונים בעולם משתנים בשל הגדרות שונות, שיטות דגימה שונות, ושונוּת בתזמון ביחס 

נוסף המסבך את קבלת התמונה האמיתית של עומס התח וההפוגה. מרכיב  לואה, כפי שכבר עלה בפרסומים לגלי המגפה 
רבים מהילדים שאושפזו והוגדרו כחולי קורונה, לא אושפזו בגלל מחלת  , היא כי  10ובעולם  9– 7מדעיים ותקשורתיים בישראל  

 .11שנעשתה לכל מתאשפז, ללא קשר לסיבת האשפוז PCRוגילויה היה כתוצאה מבדיקת הקורונה, 
ילדים שהגיעו לכדי מצב   200-, דווח על כ 2021רך משרד הבריאות עד סוף אוקטובר  במעקב אחר כלל אשפוזי הילדים, שע

. הנתונים בעולם, כפי שגם הציגה חברת פייזר,  9,12קשה או קריטי. בחלקם כאמור, לא היה המצב הקשה קשור כלל לקורונה
. כך, סיכוייו  3,13,14ם הסובלים ממחלות רקע  מראים כי רוב משמעותי של ילדים אלו, המגיעים לכדי אשפוז ומחלה קשה, הינם ילדי

, ואם מדובר 5(מיליון ילדים  3מתוך    200-, כ0.006%)  15,000-ל  1-של ילד להידבק ולהגיע לכדי מצב קשה בישראל נמוכים מ
יותר. מעבר לכך, ע"פ נתוני משרד הבריאות שפורסמו במהלך דיון צוות הטיפול   בילד בריא, סיכוייו לכך נמוכים עוד הרבה 

מתוך   42)  1:40,000-, הסיכון השנתי למחלה קשה נמוך מ11-5כעת, בגיל  , דווקא בקבוצת הגיל המיועדת לחיסון  15במגיפות
 ואם מדובר בילד ללא מחלות רקע, ככל הנראה עוד נמוך מכך משמעותית. ( יםחודש 18 במשך מיליון 1.1

 . האם החיסון מגן על הילדים מקורונה, ובמיוחד ממחלה קשה ותמותה? 1
 קוביד? -ולונג  PIMS. האם החיסון מונע תופעות מאוחרות של הקורונה, 2
 )"סבתא וסבא"(? . האם החיסון נדרש בכדי להגן על הסביבה 3
 . האם החיסון בטוח לילדים? 4
 

 תפקיד החיסון במניעת תחלואה ותמותת ילדים  -פרק א' 

 הקדמה 
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, את הפלח ה"עמיד" ביותר לקורונה, עם שיעורי אשפוז נמוכים ביחד לשאר 5-11גם בארה"ב מהווה פלח אוכלוסייה זה, של גיל  

 (.1)איור  16דיםגילי היל

 
שהתבססה על נתוני ממשלת בריטניה, מצאה כי הסיכון של ילדים להדבק ולהתאשפז ביחידת טיפול נמרץ סקירה רחבה נוספת  

 .  17ילדים 48,000-ל 1-על כ 2020בשל מחלת קורונה עמד בשנת  
ות  . נתוני הרש 18בחודשים האחרונים עלו בתקשורת דיווחים רבים על עלייה בסיכון לילדים למחלה קשה בעקבות וריאנט הדלתא

שיעור   -מראים כי המצב שונה בתכלית  ונתונים מהמרכז למחקר ומעקב חיסונים באוסטרליה  (  PHEלבריאות הציבור באנגליה )
 . 19,20הנזקקים לחדרי מיון ולאשפוז נמוכים בקרב חולים הנדבקים בזן דלתא לעומת אלו של הזן הבריטי

אשר כללו   21,22(11-5וגיל    15-12פייזר שבחנו את השפעת החיסון על ילדים )גיל  של חברת  לא ייפלא איפה, כי בשני מחקרים  
הן בקבוצה שקיבלה את החיסון, והן בקבוצת    -לא אירע ולו מקרה יחיד של תחלואה קשה או תמותה  ילדים,    4500-יחדיו כ

פייזר בדקו את הילדים המשתתפים לקורונה רק כאשר התלוננו על סימפטומים   שני מחקרים אלו של הביקורת, שלא חוסנה.
סימפטומטית. המחקר הצליח להראות יעילות בכך שמספר -מחשידים, ולכן המחקר לא בדק את הפצת הנגיף או הדבקה א

אם לא הוכח, שהחיסון נמוך יותר של  ילדים פיתחו תסמינים כלשהם בעת הידבקות לקורונה, לאחר קבלת החיסון. סביר, גם  
יפחית תחלואה חמורה ישירה בקבוצת גיל זו, אך לאור נדירות התחלואה הקשה בילדים, לא ברורה משמעותו )באיזו מידה 

 . 23ולאורך כמה זמן( במניעת מצבי חולי קשים בילדים
הקורונה   השפעות  של  קשה  תמונה  בציבור  מתקבלת  הקורונה,  מגפת  של  התקשורתית  הבולטות   מהנתונים בילדים.  בשל 

, 24עולה בבירור כי הסיכון לילדים ממחלת הקורונה נמוך מהסיכון הנובע להם ממחלות החורף הרגילות,  יםהאובייקטיבי 
 . 26ילדים בישראל מדי שנה 10-, וגובות את חייהם של כ25המעמיסות על מערכת הבריאות באופן משמעותי הרבה יותר

 

 - )"לונג קוביד"( והשנייה היא דלקת רב Long Covidקורונה": הראשונה היא - שתי תסמונות שונות מתוארות לעיתים כ"פוסט
בארה"ב,  , כפי שמכונהMISC, או  Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome, ראשי תיבות של PIMSמערכתית )

 (.Multisystem Inflammatory Syndrome in Childrenראשי תיבות של 
 בכדי להבין את משמעותו ותפקידו של החיסון בתסמונות אלו, יש לפרט מעט את הידוע עליהן היום. 

 
ng CovidLo –  לונג קוביד 

טבעי שחווים תסמינים קלים בלבד. מהלכה המרבית הילדים ובני הנוער הנדבקים בנגיף הקורונה אינם חווים תסמינים כלל או  
. בחלק מהמקרים, מדווחים מטופלים 27שבועות  6-2בהחלמה מלאה תוך    על פי רוב,של המחלה בילדים ובמבוגרים מסתיים,  

 . 28על תסמינים שנמשכים שבועות או חודשים לאחר תום המחלה. לתופעה זו מתייחסים במושג "לונג קוביד" )או "פוסט קוביד"(
 

 החיסון במניעת סיבוכים לטווח ארוך כתוצאה מהידבקות בנגיף תפקיד  -פרק ב' 

 CDC -מקור : 1איור 
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. למרות שאין 15,29סימפטומטי-א  זיהום ועלולים להופיע גם אחרי  תלויים בהכרח בחומרת המחלה הראשונית,    םהתסמינים אינ

מדובר בתסמינים מסכני חיים, מחקר רב מופנה לנושא בשל השלכה אפשרית על איכות החיים. התסמונת, אשר ההגדרות שלה 
עייפות, כאבי ראש או שרירים, קשיי ריכוז, אובדן   כגון ספציפיים,- של תסמינים לא  וקת, יכולה להקיף קשת רחבה  עדיין במחל 

וריח, קוצר נשימה, שלשולים להיגרם   .  30,31חוםאו  כאבי בטן, פריחות  ו  חוש טעם  אין להקל ראש במידת הסבל האישי שיכול 
 למטופלים לעתים לתקופה ממושכת.

לאחר המופיעות  ויראליות )כלומר,  -אינם ייחודיים לנגיף הקורונה: תסמונות פוסטברפואה וו מוכרים היטב  מצבים אלעם זאת,  
נגיפי כאשר המפורסמת בהם היא מחלת הנשיקה הנגרמת ע"י    –מחלה נגיפית( נצפות וחולפות גם לאחר מחלות חורף רגילות  

לא ברור עד כמה . למעשה,  32אנטרווירוס ן  , כגוזיהומים נגיפיים שכיחים, אך הדבר מתרחש לעיתים גם אחרי  CMV-ו  EBV-ה
המכון הלאומי .  34, מעבר לתשומת לב ציבורית ומדעית רבה33קוביד לתסמונות דומות מנגיפים אחרים -נגהבדל בין לוקיים  

)  מחקריל בבריטניה  את    (NIHRבריאות  וסקרה  בנושא  המדעית  כי  הספרות  התסמונת  מצאה  על  שנערכו  רבים  מחקרים 
יתר על כן, רבים  .גודל מדגם קטןו בשל התבססות על דיווח עצמי ושאלונים מקוונים, משך מעקב קצר חשופים להטיות רבות

 . 31,33לא פורסמו בכתב עת מדעיו( כלל לא עברו ביקורת עמיתים אשר חלקם זוכים לתהודה רבה בתקשורתמהמחקרים )
יים קושי רב להסיק מסקנות ברורות לגבי שכיחות התסמונת ומשמעותה כן, לא ייפלא כי למרות ההשקעה הגדולה, עדיין ק ל

. מספר מחקרים עדכניים מראים כי שכיחותה ומשמעותה פחותות בהרבה 35הקלינית, כפי שגם עלה בדיון צוות הטיפול במגיפות 
. מחקרים נוספים  36ים ובמיוחד בילדים, בהם שכיחות התסמינים נמוכה מאשר מבוגרמכפי שחששו תחילה רשויות הבריאות  

( של תסמינים קלים ) כגון כאבי ראש ועייפות( שנמשכו לרוב מספר שבועות אחרי ההידבקות  2%מצאו שכיחות נמוכה מאוד )
. מעבר לכך, מחקרים אחרים שעקבו במשך חודשים רבים אחר תסמינים ממושכים בילדים לא מצאו הבדלים מובהקים 37בנגיף

. אחד מהמחקרים העלה את האפשרות כי גורמים פסיכולוגיים, משניים לסגרים  38,39שאומתו לנגיף וילדים שלא נדבקו בין ילדים  
מצא כי האיגוד הרפואי האמריקאי(   כתב העת של  )  JAMA-מחקר שפורסם ב.  39להופעת הסימפטומיםולבידוד, עשויים לגרום  

גם במקרים בהם כלל לא נדבק. במחקר זה, התסמין היחידי  - קוביד -גהאמונה של אדם בכך שנדבק מנבאת תסמיני לונעצם 
שנמצא באופן מובהק שונה בין אלו שנמצא כי חלו לפי בדיקה סרולוגית לבין אלו שהאמינו כי חלו אך לא נדבקו, היה פגיעה 

 . 40בחוש הריח
 

 C/PIMS-MIS -מערכתית -תסמונת דלקת רב
מספר שבועות לאחר ההחלמה מהנגיף,  באופן נדיר  , היא תסמונת המופיעה MISCאו   PIMSמערכתית, -סמונת הדלקת הרבת

וניתנות לטיפול, כגון מחלת -ומזכירה בחלק ממאפייניה תסמונות דלקתיות רב מערכתיות אחרות המוכרות לעולם הרפואה 
את בדלקת רב מערכתית שעלולה לפגוע בין . במצב זה, נוצרת פעילות יתר סוערת של מערכת החיסון המתבט 41קוואסאקי 

 .  42היתר במערכת העיכול, מערכת העצבים, הלב, כלי הדם, ומערכת הנשימה 
בלונג של   ,קוביד- כמו  האמיתית  השכיחות  את  לדעת  קושי  היא   PIMSקיים  אחת  סיבה  סיבות:  ממגוון  וזאת  באוכלוסייה, 

עדות להידבקות קודמת בקורונה היא קריטריון ספציפי דיו, כאשר שקריטריוני האבחנה אינם אחידים וקיימת מחלוקת האם  
. סיבה נוספת נובעת מהקושי הרב לדעת את מספר המאומתים האמיתי באוכלוסייה, 41מיליוני אנשים כבר נדבקו בנגיף- מאות

במשרד הבריאות ולכן את שכיחות התסמונת בקרב מחלימים )בישראל, למשל, העלה סקר סרולוגי של המרכז לבקרת מחלות  
(; סיבה שלישית  43ויותר ילדים מכפי שהוערך קודם לכן, מה שמקטין עוד יותר את השכיחות   2שנערך ביוני, כי נדבקו בקורונה פי  

לקושי בהבנת שכיחות התסמונת נובעת מכך שקבוצות מסוימות של ילדים נמצאות בסיכון מוגבר לתופעה )למשל מוצא אתני  
 .  46–7,44אמריקאי או היספני, או עודף משקל(- ומסוים, כגון מוצר אפר

- בהתחשב במגבלות אלו, ניתן להתרשם מהמספרים המתפרסמים בארץ ובעולם: בארה”ב  הוערך כי שכיחות התופעה היא כ
(, להם 62%אמריקאים )-ילדים מאומתים, אך קבוצת מחקר זו כללה ייצוג יתר משמעותי של ילדים היספנים ואפרו  3200-ל  1

. נתוני משרד  47 5000-ל 1עומד על  PIMS-הסיכון לילד מאומת לקורונה ללקות בבריטניה, , כפי שצוין. בPIMS44-כון מוגבר לסי
הסיכון לילד להידבק בקורונה וגם לפתח בעקבות כך . לאור נתונים אלו,  3,500-ל  1-מלמדים על שכיחות של כ  15הבריאות

PIMS  ל  1, וכפי הנראה אף נמוך מכך משמעותית, כאשר הדיווחים בעולם מצביעים על שיעורים של  5  20,000-ל  1-קטן מ-
 . 17,45ילדים 50,000-0,0004

תוצאות   -ובטיפול מוקדם ונכון  ניתנת לטיפול יעיל,    PIMSבדומה לתסמונות דלקתיות אחרות המוכרות לעולם הרפואה, גם  
 . 7,46ינות ברוב המכריע של המקרים ההחלמה ממנה הן מצו

, הנתונים אינם 48בעקבות וריאנט הדלתא   PIMSחשוב להוסיף, כי למרות דיווחים חוזרים בתקשורת על עליית שכיחות מקרי  
)טרם וריאנט   2021עד סוף מאי    2020ממרץ    PIMSמקרי    120מראים כל עלייה: בישראל, מרכז מידע והידע הלאומי דיווח על  

, המלמדים על אותו קצב היארעות גם במהלך גל ה"דלתא"  50מקרים נוספים   30דווח על    2021. בתחילת נובמבר  49א(הדלת
 הרביעי. 
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 51,52מנתוני המרכז לבקרת מחלות בארה"ב וכן מהתבטאויות של חוקרים בכירים בתחום, נראה כי שכיחות התופעה אף פוחתת

 (.2)איור 

 
 

 PIMS-ו Long Covidתפקידו ומשמעותו של החיסון במניעת 
עלולות להתרחש   PIMSבהתייחס למקומו של החיסון אל מול תסמונות אלו, יש חשיבות רבה לציין כי הן לונג קוביד והן תסמונת  

ילדים שנמצאו חיובים לנגיף אך היו ללא סימפטומים סימפטומטי,  -א  זיהום. מאחר שהחיסון לא נועד למנוע  15,38,42גם בקרב 
הניסוי של פייזר לא חקר עניין זה )כפי שיפורט בפרק הבא( ונראה שהחיסון אינו מונע הדבקה/זיהום אסימפטומטי בצורה יעילה.  

.  15צוות הטיפול במגפות, כפי שגם צוין בדיון  53או לונג קוביד  PIMSאין כל גיבוי מחקרי לכך שהחיסון יסייע במניעת  לפיכך,  
בסמיכות לקבלת חיסון לקורונה )  PIMSמעבר לכך, קיימים דיווחים הן מהספרות המדעית והן מהתקשורת, על התפתחות של 

V-MIS  על התפתחות וכן   )PIMS  חיסונם כיוון שנצפו מקרים דמויי  58–54במחוסנים שנדבקו בקורונה לאחר   .PIMS    גם לאחר
 . 59שנה זהירות בחיסון הילדים, עד שיתברר המנגנון המדויק של תופעה זוהחיסון, יש מקום למ

 
 

השפעת  במחלת  שקורה  )כפי  הנגיף  מופץ  דרכו  המשמעותי  הווקטור  את  מהווים  ילדים  כי  חשש  היה  המגפה,  (, 60בתחילת 
ובהתאם השביתו מדינות רבות בעולם את מערכות החינוך לפרק זמן. בתוך חודשים ספורים התברר כי ילדים אינם מנוע הפצה 

באמצעות ניתוח חקירות אפידמיולוגיות ומידע אפידמיולוגי. התוצאות, בישראל ובעולם, מראות כי  זאתמשמעותי של המגפה, 
ממקרי הדבקה בקשישים   10%-נתונים שפרסם האיגוד לרפואת ילדים עולה כי רק כ. מ45,61ילדים פחות מדבקים ממבוגרים

מדינות, לא מצאו קשר בין   191סקירה שבחנה . בנוסף, מחקרים שבחנו את הנושא, כולל  (3)איור  62( נבעו מילדים 65)מעל גיל 
הדבקות בקרב ילדים הן "תמונת ה היא כי  , התמונה שעולגם בבריטניה .63,64פתיחת מערכת החינוך לבין התגברות בתחלואה 

בקהילה הרקע  לתחלואת  בכלל   (.  4)איור    65מראה"  יורדת  התחלואה  כאשר  כי  בבירור,  מראים  הבריאות  משרד  נתוני 
 . 5האוכלוסייה, היא יורדת גם בקרב קבוצות הגיל הצעירות מאוד, שטרם חוסנו 

 תרומת חיסון הילדים לחסינות העדר ולהגנה על הסביבה  -פרק ג' 

 CDC -מקור : 2איור 

סימפטומטית, הוא לא נחקר לצורך זה וככל הנראה גם אינו  - מאחר שהחיסון לא נועד למנוע מחלה א
 או לונג קוביד.   PIMSמונע זאת בצורה יעילה. לפיכך, אין כל גיבוי מחקרי לכך שהחיסון יסייע במניעת  

ואם לאחר    (ללא הדבקה)גם    בסמיכות לחיסוןאם  במחוסנים,    PIMSקיימים דיווחים על התפתחות של   
 הדבקה, למרות החיסון. 
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, מובן כי הם עדיין מהווים חלק 66גם אם ברור  כי ילדים אינם "פצצות מתקתקות", כפי שהתבטא רופא בכיר בכלי התקשורת
 יעילותו של החיסון בהיבט זה.ממעגלי ההפצה, ועלולים להידבק ולהדביק. כאן יש לברר את  

ראשית, יש להבדיל בין שני מושגים אשר לעיתים קרובות נוצר ביניהם בלבול בכלי התקשורת ואף בקרב הגורמים הרשמיים,  
והוא מתאר מצב שבו פרט   ,Infectionת  באנגלי   ראיות: המושג הראשון הוא הידבקות, או-דבר המביא לדיון ציבורי שאינו נסמך

סימפטומטית או לא. המושג השני מכונה בתקשורת "הדבקה", אך בעצם משמעותו   מחלהבנגיף, בין אם פיתח    מסוים נדבק
והוא מתאר מצב שבו פרט מסוים, שכבר נדבק בנגיף, מפיץ אותו  ,  Transmissionבאנגלית  הפצת הנגיף )כלומר העברתו( או  

ים, והדרך המחקרית לבדוק אותן גם היא שונה: בעוד שעל כלומר מדביק אחרים. שני המושגים האלו אינם זה  -באוכלוסייה  
סימפטומטיים(, הדרך הנכונה לבחון את הפצת הנגיף -מנת לבדוק הידבקות די בנתונים על כמות מאומתים )סימפטומטיים או א

הבחנה בין . ה67היא לבצע מעקב אחרי מאומתים ואיתור המגעים שלהם )אשר מהווה את "מדד הזהב" לבדיקת הפצת הנגיף(
שני המושגים האלו חשובה, כיוון שאף אחד משלושת מחקרי פייזר בילדים, בני נוער ומבוגרים אשר היוו את הבסיס לאישור 
החיסון לקורונה לא בדק את נושא הפצת הנגיף. מחקרי פייזר ביצעו בדיקת קורונה רק לנבדקים אשר פיתחו סימפטומים, כך 

 .  21,22,68ובאופן חלקי בלבד )כאמור, רק בנבדקים שפיתחו סימפטומים( (ionInfectשנבדק רק נושא ההידבקות )
 

( שהיוו את הבסיס Randomized Controlledלא נבדק במחקרים המבוקרים )(  Transmission  -נושא ההדבקה )הפצת הנגיף  
והתרופות האמריקאי-להיתר החירום, כפי שנדרש על חסרת האמירה שהחיסון מונע הדבקה  . בהתאם,  69ידי מנהל המזון 

הנחה שהחיסון מונע הדבקה,  סתרו את ה. לראייה, מחקרים רבים שבוצעו לאחר מתן החיסון באוכלוסיות גדולות  תוקף מדעי
ומרבים מהם עולה כי מחוסנים עלולים להפיץ את הנגיף בשיעור שאינו שונה משמעותית מלא מחוסנים, ואף לשאת את אותו  

מחוסנים לא  כמו  ויראלי  הנגיף73–70עומס  של  ההפצה  פוטנציאל  להערכת  המשמש  מדד  כי 74,  להסביר  חשוב  זה,  בהקשר   .
)כלומר,   בהדבקה  ירידה  כמוכיחים  בתקשורת  דווחו  אשר  החיסונים,  מבצע  לאחר  בישראל  שנערכו  ההיקף  רחבי  המחקרים 

   .76–78( ectionInf, כלל לא מדדו זאת, אלא מדדו הידבקות )75הפצה(

 לרפואת ילדים נייר עמדה, האיגוד   –מקור : 3איור 

 BMJ ,COVID19 vaccination in children webinar –מקור : 4איור 
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  . עם זאת,לנושא ההפצהכמדד מקורב ניתן להשתמש בחלק היחסי של מאומתים מחוסנים מכלל המאומתים באופן תיאורטי, 

מדיניות התו הירוק,  בשל ההשפעה של  לכך  אינם יכולים להיות מדד אמין    שפורסמו ע"י משרד הבריאותמחקרים  ה הנתונים ו
נבדקת   שבישראל  לכך  לאהמובילה  נדרשים  -אוכלוסייה  שאינם  ממחוסנים  משמעותית  גבוהים  ובהיקף  בתדירות  מחוסנת 

סימפטומטית -. לעומת זאת, מחקר רחב היקף שבדק הידבקות א76לבדיקות שגרה, כפי שמצוין גם בחלק מהמחקרים עצמם
ר כנגד הידבקות אסימפטומטית  מצא שיעילות חיסון פייז  מחוסנים נבדקים באופן שגרתי )בניגוד לישראל(,בקטאר, בה  גם  

יותר  3דועכת תוך   לא  מדינות,    68. במחקר גדול שבחן  79חודשים בקירוב, בעוד שהמוגנות ממחלה קשה נמשכת זמן ארוך 
בה  המופיעים  המקרים  מספר  לבין  באוכלוסייה  ההתחסנות  רמת  בין  קשר  המגיע 80נמצא  במידע  גם  משתקף  הדבר   .

 . 81בוהה מאוד )כגון איסלנד, גיברלטר, סינגפור ועוד(, בהן עדיין מתרחשי גלי מגיפהממדינות בהן רמת ההתחסנות ג
בגיל   בילדים  נחקר  טרם  שהנושא  למרות  )5-11כך,  שטח  ומנתוני  האחרות  הגיל  בקבוצות  שנאסף  מהמידע   ,Real-World 

Data)  ,  יעילות כי  והעולה  על הסביבה.  ,  קצרת טווחחיסון במניעת הפצת הנגיף היא נמוכה  אינו בעל ערך בהגנה  ולכן 
 הגנה אישית על המתחסן.  -במילים אחרות, כוחו של החיסון בייעודו המקורי: מניעת מחלה תסמינית או קשה, כלומר 

. למרבה הצער, ההגנה שהחיסון מספק אינה חזקה דיה על מנת למנוע  החיסון אינו יוצר חסינות עדר  משמעות הדברים היא כי
( ובמיוחד התפרצויות  לסביבתם  משמעותי  סיכון  מהווים  אינם  שהילדים  לכך  מעבר  כן,  אם  למשל(.  החצבת,  לחיסון  בניגוד 

נוספת לקשישים באוכלוסיית  אמיתית  יהווה שכבת הגנה  לא  חיסון הילדים  לאוכלוסיות הסיכון המבוגרות המחוסנות כראוי, 
 ו. הסיכון מעבר להגנה האישית שמספק להם החיסון שהם עצמם קיבל

באופן כללי יש לציין, כי ברפואה לא מקובל להעניק טיפול רפואי לאדם לצורך תועלתו של אחר, והדבר נחשב חריג מבחינת 
 . 15כללי האתיקה. גם עניין זה אף עלה בדיון צוות הטיפול במגפות שדן בחיסון הילדים

 
 

לציין את חוסר הוודאות ופערי הידע הגדולים הקיימים לגבי החיסון, תרופה שפותחה  בראשית הדיון בנושא הבטיחות, חשוב  
ספק"  כל  מעל  "בטוח  שהחיסון  כך  על  בתקשורת  הרווחות  הטענות  למרות  תקדים.  חסר  בזמן  הלוואי  82ושווקה  שתופעות   ;

יעבוד  -וש  83,84מתגלות רק בשבועות הראשונים אחרי החיסון באופן שונה מחיסונים אחרים שאנחנו "אין שום סיבה שהחיסון 
חיסון פייזר לקורונה  , בעלון למתחסן שהנפיקה חברת פייזר עצמה מצוין במפורש כי:  85"18-משתמשים בהם מאז המאה ה 

בילדים טרם עבר את כל שלבי המחקר הקליני הנוגעים לאיסוף תופעות הלוואי, ותיתכנה תופעות לוואי חמורות ובלתי  
או כמנה שלישית בכל הגילים  16. בנוסף, החיסון אושר בהיתר לשימוש חירום בלבד בגיל  86גלוצפויות שטרם הת , 87ומטה 

( בביצוע FDA-ומעלה הותנה באופן חריג )כפי שמציין כתב ההיתר שניתן ע"י ה  16והאישור הקבוע שניתן לשתי מנות חיסון בגיל  
מספר מחקרי בטיחות מתמשכים. מחקרים אלו צפויים להימשך מספר שנים, במטרה לבחון את השכיחות והמשמעות הקלינית 

. 88  2025מיוקרדיטיס(, ומעקב אחרי נשים הרות ויילודים שימשך עד  -של תופעת הלוואי של דלקת בקרום או שריר הלב )פרי
, חצי שנה לאחר שהחיסון כבר ניתן 2021וספה לתופעות הלוואי של החיסון רק ביוני  ראוי להזכיר, כי דלקת בשריר הלב התו

 . 89למיליוני אזרחי ישראל 
 

   מיוקרדיטיס
הבריאות,   משרד  שהקים  מיוחדת  בדיקה  ועדת  ע"י  נחקרה  להפצה,  החיסון  אישור  לאחר  רק  כאמור  שהתגלתה  זו,  תופעה 

 . 90,91שהתחסנו במנה השנייה 19-16בצעירים, בעיקר בזכרים בגיל וממצאיה העלו כי שכיחותה עולה 
 13.6שכיחות מוגברת של פי  מתחסנים בגילם אלו, כלומר    6,600על פי ממצאי ועדת הבדיקה, מדובר במקרה אחד לכל  

פי שציין ראש על פי נתוני השנים הקודמות. גם מספר משמעותי זה הינו ככל הנראה הערכת חסר, כ  אלו,  אים מהצפוי בגיל
מלמדים כי בארה"ב   CDC-. נתוני ה92,93  6,000-ל  1עד    3,000-ל  1-ועדת הבדיקה עצמו, וכן מקורות אחרים שתיארו שכיחות של כ

 . 94בקרב מחוסנים צעירים מהשכיחות הצפויה באוכלוסייה  40-20נצפתה עלייה בשכיחות אירועי מיוקרידיטיס פי 
 

 בטיחות החיסון לילדים  –פרק ד' 

  אין, בשל כךלמניעת הפצת הנגיף.  טווחהמידע שנאסף מלמד כי החיסון בעל יעילות נמוכה וקצרת  
 שכבת הגנה אמיתית נוספת לאוכלוסיות הסיכון.   או להקנות ליצור חסינות עדר של החיסון ביכולתו

 כוחו של החיסון בייעודו המקורי: מניעת מחלה קשה, כלומר: הגנה אישית על המתחסן. 
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מיוקרדיטיס שאירעו היו לעיתים קלים וחולפים, מדובר בתופעה משמעותית המחייבת מעקב הדוק ויכולה להוביל בעוד שמצבי  

לחייה,   20. על כך אף יעיד מקרה הפטירה של צעירה בשנות ה  95לתוצאות חמורות, כפי שציין דו"ח מרכז המידע והידע הלאומי 
חודשים אחרי ילדים שלקו    3במעקב של  עולה כי    CDC-גם מנתוני ה.  91שנכלל בממצאי ועדת הבדיקה של משרד הבריאות

האחרים עודם חווים    70%-כאשר ה  ( החלימו לגמרי,12-17מהילדים )  30%במיוקרדיטיס בעקבות החיסון של פייזר, רק  
 . 14סימפטומים או נמצאים תחת הגבלת פעילות גופנית

,  96ות ארוכות הטווח של מיוקרידיטיס, לצורך שלילת נזק שארי לשריר הלבמעבר לסיכונים המיידיים, אין דרך לקבוע את ההשלכ 
 . 97כפי שצוין גם בדיון צוות הטיפול במגפות

 
 תופעות לוואי נוספות 

דלקת שריר הלב אמנם נסקרה בתקשורת בהרחבה, אך היא איננה תופעת הלוואי החשודה היחידה.. מאחר שאיסוף מידע לגבי  
ויתגלו תופעות לוואי נוספות. כבר כעת, קיימות מספר תופעות   תופעות הלוואי במחקר הקליני של פייזר טרם הסתיים, יתכן 

 קשורות לחיסון:  הן משמעותיות אשר לגביהן קיים חשד כי
-, הודיע המכון הלאומי לבריאות בארה"ב )ה98,99לאחר דיווחים בארץ ובעולם בנוגע לקשר בין החיסון והפרעות ווסת  .1

IHN מאחר שיתכן קשר בין הפרעות בווסת לבין הפרעות בפריון, יהיה 100מחקרים רבי היקף לחקר נושא זה  5מן  ( כי ימ .
אחראי  - , כשם שבלתי101זה בלתי אחראי להאשים נשים בכך שדיווחיהן יוצרים "הטיית פרסום" ברשתות החברתיות

 .85האישה, כפי שנטען בתקשורת לקבוע כי "אין שום בדל של ראיה" שהחיסון משפיע על פוריות  
של  .2 הופעה  ביניהן,  המדעית.  בספרות  חוזר  באופן  דווחו  החיסון  לאחר  שהופיעו  שונות  ודלקתיות  אימוניות  תופעות 

, מחלה  102,103( שנתגלתה בהיארעות מוגברת באופן משמעותי מהצפויTTPהפרעה המטולוגית נדירה ומסכנת חיים )
( העין  של  להשתלת  Uveitis)410דלקתית  החיסון  בין  חודשים  מספר  להמתין  הוצע  )ואף  קרנית  שתל  דחיית   ,

, שיתוק עצב 109,110, הפרעות דלקתיות ואוטואימוניות של מערכת העצבים107,108זוסטר-, התפרצויות הרפס 105,106קרנית(
 .114–112ברה-ותסמונת גיליאן 111הפנים

 .115,116ורידיות, תסחיפים ריאתיים ועוד-ר חסימות עוריות ועלייה באירועי קרישיות יתר, מצבים אש .3
כלייתיו .4 פגיעות  של   חוזרים  מקרה  אשר  123–117תתיאורי  )ה,  האירופית  התרופות  סוכנות  את  לצאת EMA  -הובילו   )

 . 15, כמו גם את משרד הבריאות לציין שהנושא נמצא בבדיקה124בהצהרה כי תעמיק בנושא
יש חשיבות רבה,   לכך.  125אינדיקציות כי קבלת החיסון לאחר החלמה מובילה לתופעות לוואי משמעותיות יותרקיימות   .5

, ולכן חיסונם ללא זיהוי ההחלמה  43לאור כך שסקרי הנוגדנים שבוצעו מצביעים על כך שילדים רבים חלו מבלי לדעת
 מגביר את הסיכון לתופעות לוואי.

 
נגד למתן -המגדיר מספר התוויות  2021שרד הבריאות עצמו ניתן למצוא חוזר מנכ"ל ממאי  יש לציין, כי באתר של מ

בעקבותיו, להחמיר  עלולות  או  לחיסון  קשורות  הן  כי  החשש  בשל  נוספת  חיסון  קרדיו  מנת  תופעות  וסקולריות,  - ביניהן 
ה, דלקת המוח )אנצפליטיס( או קרום המוח  , כגון תסמונת גיליאן ברה, דלקת מוחית חריפ97המטולוגיות ונוירולוגיות חמורות 

( עמוקה  ורידים  פקקת  שבץ,  כגון  קרישיות  אירועי  ) DVT)מנינגיטיס(,  ריאתי  ותסחיף   )PE  אינן אלו  תופעות  כי  לציין,  ראוי   .)
 , כפי שנהוג לעשות כדרך שגרה בתרופות. 126מפורטות בעלון למתחסן באתר משרד הבריאות

מדגיש את פערי המידע התופעות הללו נדירות ושכיחותן של אחרות אינה ידועה, אך הדבר רק  יש חשיבות רבה לציין שחלק מ 
צנועה הקיימים,   זהירה,  בגישה  לבחור  וכמובן  לוואי  תופעות  אחרי  ומסודר  יסודי  באופן  לעקוב  להמשיך  ההכרח  ואת 

 ובעיקר שקופה. 
 

כפי  שמוצהר גם    -, הן בישראל  תופעות לוואי מחיסון קורונהדיווח של  -להכיר בכך שקיים תתלצורך    גם  חשיבות רבה קיימת
עצמו הבריאות  משרד  של  בעולם127במצגות  והן  בארה"ב,  128,  הלוואי  תופעות  איסוף  מערכת   .VAERS מערכת אמנם  היא   ,

רבול וחוסר דיווח משמעותי, אך היא מאפשרת דיווח שקוף ומפורט. בישראל, סובלת מערכת הדיווח מס-פסיבית הסובלת מתת
שקיפות. הדבר בא לידי ביטוי בדו"חות הוועדה למעקב חיסונים, בהם עלתה תמונה משונה לפיה מספר התופעות החשודות  

  1000ירידה של פי  ,  כגון  בשנים שלפני החיסון  כתופעת לוואי של החיסון נמצא  בירידה משמעותית בהשוואה לתקופה מקבילה
מעות לכאורה, על פי דו"חות אלו, שהחיסון מגן לא רק מנגיף הקורונה, אלא גם כנגד עשרות . המש129  1000  במספר אוטמי הלב

מצבים רפואיים חמורים אחרים שאין להם כל קשר לקורונה. כיוון שהדבר נמצא מחוץ לגבולות הסביר מבחינה רפואית, הוא 
 וף הנתונים או המתודולוגיה של ניתוחם. מעלה  ספקות משמעותיים לגבי מהימנותם של הדו"חות, בין אם בשל צורת איס
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תת )כגון -לנוכח  חמורות  תופעות  של  גילויין  לאור  ובמיוחד  החיסון,  למתן  בסמיכות  שהתגלו  לתופעות  בנוגע  הקיים  הדיווח 

לוואי  מיוקרדיטיס( תקופה ממושכת לאחר תחילת מבצע החיסונים, ברור כי יש צורך במשנה זהירות ויתר תשומת לב לתופעות  
צפויות, ההכרה בכך שתופעות לוואי נגרמו מהחיסון עשויה  -אפשריות אחרות. חשוב לציין כי בשל שכיחות נמוכה והיותן בלתי

 .130ובין מתח החיסון כנגד שפעת החזיריםנרקולפסיה בין פי שארע במקרה של גילוי הקשר לקחת זמן רב, כ
 1,500השתתפו רק    FDA-, יש לזכור  כי במחקר שהגישה פייזר ל5-11כאשר דנים בהיתר החירום הנוכחי לחיסון ילדים בגיל  

. נתונים אלו אינם מאפשרים קבלת תמונה כלשהיא לגבי 21ילדים שקיבלו את החיסון, ומשך המעקב אחריהם היה כחודשיים
ולאחר למעלה מחודשיים    1,500-ל  1-הסיכון לתופעות לוואי חמורות, כגון מיוקרדיטיס,  שעלולות להופיע בשכיחות נמוכה מ

 .131ע"י חברת פייזר עצמה FDAי שצוין גם בפרוטוקול שהוגש לוועדה המייעצת של ה אחרי קבלת החיסון, כפ

 
 

בכך. השימוש בכל תרופה, ובוודאי בחיסון שעדיין נמצא -הבחירה לשימוש בחיסון שאושר בהליך חרום אינה החלטה של מה
ה, ושכבר נהיר כי הוא טומן בחובו פוטנציאל תופעות לוואי משמעותיות שאינן מוכרות בחיסונים אחרים, מחייבת בהליכי בדיק

 תועלת במתן החיסון.-בחינה מעמיקה וקפדנית של מאזן הסיכון
 שלוש שאלות של תועלת החיסון ניצבות אל מול שאלת הבטיחות: 

נדירה   -תחלואה קשה היא נדירה בילדים, ובילדים בריאים    האם החיסון יפחית תמותה ותחלואה קשה בילדים? .1
הינה נמוכה מהתמותה ממחלות החורף הרגילות. בכדי    ללא גורמי סיכוןעוד הרבה יותר. התמותה ממנה של ילדים  

אלפים רבים של ילדים, דבר שמציב באופן ברור את -למנוע מקרה בודד של תחלואה קשה או תמותה יש לחסן עשרות 
 טיחות בדרגה העליונה.שאלת הב

טווח? .2 ארוכות  תופעות  ימנע  החיסון  זה    האם  בנושא  וההחלטית  הברורה  הכנה,  בשל    -התשובה  יודע.  איש  אין 
לאחר   גם  אפשריות  אלה  תופעות  כי  זיהומים - א  זיהוםהעובדה  למנוע  החיסון  של  יכולתו  וכי  סימפטומטי, 

 ן יהיה יעיל בכך.אין כל עדות שהחיסו -אסימפטומטיים  ככל הנראה נמוכה 
הנתונים העולים ממחקרים בנושא חיסון שאר   האם חיסון הילדים יסייע להגן על הסביבה וישרת את חיסון העדר? .3

ומעלה( במדינות רבות בעולם, מלמדים כי החיסון לא ימנע את הפצת המחלה באופן משמעותי    12שכבות הגיל )מגיל  
וסבתא  "סבא  עדר.  חיסוניות  של  אפקט  יצור  בולא  מחוסנים  כנגד    3-"  טובה  הגנה  מעטפת  מקבלים  ובכך  מנות, 

תחלואה קשה ותמותה בקורונה. תרומת חיסון הילדים להגנה זו, באותו חיסון שיכולתו למניעת הפצה מועטה וחולפת,  
 הינה שולית.  

ין אין מענה, לשאלות רבות באשר לבטיחות החיסון בכלל ובוודאי בטיחותו לילדים, עדי   האם החיסון בטוח לילדים? .4
, כאשר 132אך כבר כעת אנו יודעים על שכיחות תופעות לוואי משמעותיות בשיעור גבוה הרבה יותר מחיסונים אחרים

הבולט בהם הוא המיוקרדיטיס. תופעות אחרות כגון הפרעות במחזור החודשי, בתופעות לוואי נוירולוגיות עדין דורשות 
 אישוש ופירוש. 

ו התועלות  למאזן  הוא דוגמא  חיסון  בעקבות  ממיוקרדיטיס  התחלואה  עומס  הבאה:  בהשוואה  לראות  ניתן  בחיסון  הסיכונים 
אשפוזי   67יחסכו  ,  5-11, נמצא כי במידה ויחסנו מיליון ילדים בגיל  CDC-סיכון שערך ה-משמעותי במידה כזו, שבניתוח תועלת

. וזאת, מבלי להתחשב באשפוזים  23בשל מיוקרדיטיס  -ילדים יגיעו לטיפול נמרץ  57ילדים בטיפול נמרץ בשל קורונה, אך 
ילדים שיקבלו את החיסון, צפוי להיחסך אשפוז אחד   100,000הנובעים מתופעות לוואי אחרות. משמעות הדבר היא שעל כל  

וכן העובדה כי גם ילד שהתחסן   יכול, בודד בטיפול נמרץ, וזאת כאמור עוד בטרם שוקללו הסיכונים מתופעות לוואי אחרות 
וגם להידבק )שכן החיסון אינו ערובה מוחלטת נגד הדבקה( ואולי בעקבות   -בסופו של דבר, לסבול מתופעות לוואי של החיסון  

  .PIMSאו  Long Covid-כך לחלות קשה ואולי גם לסבול מ

 סיכום מאזן תועלת מול סיכון בחיסון הילדים לקורונה  –פרק ה' 

לקיים מספר מחקרי אורך    FDA-ן, והדבר ניכר בדרישת השאלות רבות עודנה פתוחות סביב בטיחות החיסו
 לצורך העמקת הידע סביב תופעות לוואי מסוימות. 

דיווח של תופעות אלו מקשה אף הוא על קבלת התמונה המלאה של בטיחות החיסון. מעבר לנושא  -תת
ת המרכזית דלקת שריר הלב, עלו מספר חששות לגבי הפרעות במערכת ההורמונאלית, החיסונית, העצבי

 והפריפרית, בכלי הדם ובקרישה, הכליות והעור.  
קיימים פערי ידע לגבי שכיחות התופעות ומשמעותן, אך דבר זה מדגיש את הצורך לבחור בגישה זהירה, 

 צנועה, ובעיקר שקופה. 
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ש לחסן ובכך לחשוף על מנת למנוע מחלה קשה של ילד אחד, י  –מחקרים נוספים העלו סדר גודל דומה של מאזן הסיכונים  

. דוגמא נוספת לבחינת מאזן החיסון, עולה 133אלפי ילדים לתופעות הלוואי האפשריות של החיסון-אלפי ואולי אף מאות- עשרות
, אשר ממנו עולה כי אמנם היו פחות תסמיני קורונה בקבוצת הילדים שחוסנה  5-11גם היא מתוך מחקר פייזר עצמו בילדים  

כי הילדים בקבוצת  לעומת אלו שלא חוסנו, אך כאשר בוחנים את כלל הסימפטומים שהופיעו, ללא קשר למקורם, מתברר  
. כיוון שקורונה היא מחלה קלה 21, כגון כאבי ראש, חום, ועייפות בלו מאחוזים גבוהים יותר משמעותית של תסמינים החיסון ס

ברוב המוחלט של הילדים, גם התופעות אינן שונות משמעותית ברב המקרים מאלו של החיסון ברוב המקרים. וכך יוצא ממחקר 
צת הבקרה )שלא חוסנה( וסבלו מתסמינים כגון חום, כאבי ראש ועייפות, מעל  ילדים שנדבקו בקורונה בקבו  13פייזר, שאל מול  

 ילדים סבלו מחום, כאבי ראש ועייפות בעקבות החיסון. 200
סיכון שבחיסון לא מספק, ולכן מנסות להטות את מאזן -מספר רשויות בריאות במדינות שונות בעולם מצאו את מאזן התועלת

שונים:  -התועלות באופנים  מהסיכון  הרחק  החיסון  של  אחת  סיכון  מנה  רק  נותנות  לדוגמא,  וטיוואן,  קונג  הונג  בריטניה, 
בגלל   30עצרו את חיסוני מודרנה מתחת לגיל  רב של מדינות באירופה כבר  . מספר  136–134  15-12מהחיסון לצעירים בגיל  

, אם כי יש מחקרים 94מדווח על שיעור תופעות לוואי דומה בין מודרנה לפייזר  FDA-. ה137הסיכונים הכרוכים בחיסון בצעירים
נדרשת ,  30בחיסון צעירים מתחת לגיל    אחרים שמראים כי במודרנה הסיכון גבוה יותר. כך או כך, בוודאי שאם ננקטת זהירות

ומעלה(,   16, לאור הנתונים כי במבצע החיסונים הראשוני )מגיל  12זהירות כפולה ומכופלת כאשר עוסקים בילדים מתחת לגיל  
 . 91ר הפגיעים ביותר היו הצעירים ביות

 
ע החיסון  של  הבטיחות  תמונת  כי  לומר  יש  והסיכון,  התועלת  מאזן  את  לסכם  בנוגע בבואנו  ובמיוחד  דיה,  ברורה  אינה  דיין 

לאוכלוסיית הילדים. יש לנקוט משנה זהירות בבואנו לחשב את התועלת הצפויה מהחיסון אל מול הנזק האפשרי שעלול להיגרם  
,  ממנו, בטווח הקצר או הארוך. יש לציין, שגם תוצאות פוטנציאליות של המחלה עצמה בטווח הארוך אינן ידועות אבל נכון להיום

הנתונים מראים כי הסיכון לתופעות לוואי חמורות מוכרות מחיסון הקורונה בטווח הבינוני  אינו שונה משמעותית מהסיכון לילד 
ללא גורמי סיכון לפתח מחלה קשה. בילדים, הוכח החיסון כמונע תחלואה תסמינית קלה, אך לא במניעת הדבקה, הידבקות 

 (. PIMSסימפטומטיים, או סיבוכים )כגון -א
עברו את המחלה בצורה ילדים שי  99.9%ראוי גם להזכיר כי בחירה להמתין עם חיסוני הילדים נושאת בחובה גם יתרונות לאותם  

יותר כנגד -לא יותר מהדבקה חוזרת, הכוללת מעטפת רחבה  ויזכו בהגנה רחבה וארוכת טווח  קשה, אשר יפתחו חיסון טבעי 
 . 140–138וריאנטים חדשים

 
 
 
 
 
 

  

תמונת הבטיחות של החיסון טרם ברורה דיה, ובמיוחד בנוגע לילדים. משנה זהירות נדרש בחישוב התועלת  
הצפויה מהחיסון אל מול הנזק האפשרי שעלול להיגרם ממנו, בטווח הקצר והארוך. נכון להיום, הנתונים  

לילדים אינו שונה משמעותית מהסיכון כי ילד  מלמדים כי הסיכון לתופעות לוואי חמורות מחיסון הקורונה  
קוביד, ואינם תורמים לחסינות -או לונג PIMS-ללא גורמי סיכון יפתח מחלה קשה, אינם מבטיחים הגנה מ 

 העדר והגנה על אוכלוסיות הסיכון. 
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קרוב לשנה אל תוך מבצע החיסונים, ניתן לומר כי נראה שהחיסון יעיל בהפחתת תמותה ותחלואה קשה מקורונה בקרב 
 מאכזבים.   -אוכלוסיית המבוגרים. הנתונים לגבי יכולתו למנוע הדבקה וביצירת חסינות עדר 

נתוני בטיחות של החיסון בקבוצת גיל   מאוד ממילא בילדים, ולאור היעדר-לנוכח שיעורי התמותה והתחלואה הקשה הנמוכים
 תועלת אינו מצדיק חיסון גורף של כלל אוכלוסיית הילדים. -מאזן הסיכוןזו, 

מבחינה אתית, משמעות הציווי הראשון שבשבועת היפוקרטס "ראשית, אל תזיק" היא כי אם איננו בטוחים כי טיפול חדש יוצר 
 עלינו להימנע מלתת טיפול זה.   -ר לטובת הטיפול מאזן סיכונים אשר משמעותו הקלינית נוטה בבירו 

המועצה מתנגדת נמרצות לאופן האגרסיבי אשר בו מופעל מבצע החיסונים כלפי אוכלוסיית הילדים. מסע הלחצים המופעל 
 על ההורים והילדים לרבות התו הירוק הינו פוגעני ולא מוסרי.

ניתן להדגיש זאת ביתר שאת:   כל אלמנטלא  סביב החיסון  אנו מוקיעים  ע"י של כפייה  או עקיפה. בניגוד לנאמר  ישירה   ,
של   יסוד  בערכי  פוגע  מוסרית,  פסול  אפידמיולוגית,  או  רפואית  מוצדק  שאינו  כפייה  אמצעי  הוא  הירוק  התו  שונים,  דוברים 

יכולים  מייצר מצג שווא של סביבה בטוחה כי גם מ  -הרפואה, מוביל להתנגדות דווקא בשל הפעלת הכוח, ובמקביל   חוסנים 
 להידבק ולהדביק. יחד עם הדאגה לבריאות, יש לשמר  במדינה דמוקרטית  זכויות אדם, אתיקה ומוסר. 
המועצה סבורה כי יש הנתונים מלמדים כי רוב מקרי התחלואה הקשה  התרחש בילדים באוכלוסיות בסיכון רפואי. בהתאם,  

 רם סיכון למחלת קורונה קשה.  להמליץ על חיסון ילדים בקבוצת המחלות המוגדרות כגו
, המועצה מאמינה כי יש לאפשר להורים  (Shared Decision Makingמתוך הגישה של קבלת החלטת משותפת עם המטופל )

 המעוניינים בכך לחסן את ילדיהם, זאת לאחר שקיבלו הסבר מלא, מהימן ושקוף כמקובל על התועלות מול בטיחות החיסון. 
, מצב שאינו מקובל 11מילד בן    3מקבל מינון גבוה פי    12ת לשינוי הנהלים היוצרים מצב בו ילד בן  מעבר לכך, המועצה קורא

 כלל בעולם רפואת הילדים. 
המועצה מדגישה כי על פי כללי האתיקה של הרפואה המודרנית, החלטה להתחסן היא החלטה אישית של הילד והוריו, ואין 

 ין אם באמצעות סנקציות או תמריצים. מקום להפעיל עליהם לחץ ישיר או עקיף, ב
אחרים היא למצער שנויה במחלוקת,   אוכלוסיית הילדים למען בריאותם של  את  לחסן  כי הקריאה  ומדגישה,  המועצה שבה 
וכפיית התחסנות לצורך זה היא חסרת תקדים. קריאה כזו היא תחילתו של מדרון חלקלק, אינה עולה בקנה אחד עם הפרקטיקה 

 אה ומהווה חריגה מכללי האתיקה המנחים את הטיפול הרפואי. המקובלת ברפו 
  

 המלצת המועצה 

תועלת אינו מצדיק חיסון גורף של כלל אוכלוסיית הילדים.  -בהסתמך על הנתונים הידועים היום, מאזן הסיכון
 אין כך הדבר בילדים באוכלוסיות סיכון, החשופים יותר למחלה קשה, ואותם מומלץ לחסן.

אמצעי כפייה או לחץ, ישירים או עקיפים, בכדי להניע הורה לקבל החלטה רפואית לגבי אין להשתמש בכל  
 חיסון ילדיו, שלא בהתבסס על שיקולים בריאותיים בלבד. 
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