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 מטעם האיגוד לרפואת ילדים והחוג הישראלי למחלות זיהומיות בילדים עמדה נייר

 COVID-19כנגד  Pfizer-BioNTech BNT162b2שנים בחיסון  12-15 בני יסוןח 

 נתונים אפידמיולוגיים 

 

  בנגיף קורונה בישראלעיקר ההיארעות  של מקרים מאומתים להדבקה , 2021נכון לאפריל  .1

אובחנו   2021באפריל  11-עד ה, #נתוני האגף לאפידמיולוגיה  ל פיע   בילדים ובבני נוער.הינה 

נכון לאפריל   מאומתים בשנת הקורונה היה ילד.  3אחד מכל שנים.   18ילדים עד   275,488

  20%על מ, ו18ווחים הם ילדים מתחת לגיל מד המכלל המקרים החדשים  35%-כ, 2021

חיוביים   5מכל  1כלומר   , שנים 10-18בגילאים  בני נוער הם מהמקרים המאומתים 

   שנים. 10-18בגיל  מתבגר שמאובחנים מדי יום הוא 

 

 

ילדים שאושפזו,   1,475וכללה   (1)ממדינות שונות שאפיינה תחלואת ילדיםספרות   ת בסקיר

היו עם  מתוכם,  42%ילדים שהם   615 , מתוארת דרגת התחלואה הלגביהם הייתאשר  ו

 מחלה בינונית או קשה. 

במדינת ישראל, ע"פ נתוני האגף לאפידמיולוגיה אושפזו עד לתחילת אפריל 1,114 ילדים&,  
מהם  163  במצבים בינוניים עד קשים כלומר 1 מכל 7 ילדים שאושפזו עק ב קורונה היה  

במצב בינוני עד קשה, ומהם  7 נפטרו.  שניים מהנפטרים  היו ילודים לאימהות חולות, וחמישה    
,  ( מקרים  2דאון ) תסמונת ין/ אפילפסיה, סבלו ממחלות רקע: אי ספיקת כליה, שיתוק מוח

  לנגיף  ם חיובי ו עם מחלת סרטן סופנית הי ילדים נוספים  3 . אזופגיאלית -ופיסטולה טרכאו 
 סמוך למותם, אך לא היה קשר למותם. & 

 

  

Personal communication: 
& Dr. Deena Zimmerman, Public Health Service, Division of Epidemiology IMoH  
# Dr. Eric Hass, Public Health Service, Division of Epidemiology IMoH  

13/4/201 



 

2 
 

  כלל נתונים לגבי ש,  בישראל  מרכזים רפואיים  20, בו השתתפו @ באיסוף נתונים פרוספקטיבי

  -   בינוניתעם מחלה היו מהם ילדים   MIS-C , 103או   COVID-19בשל שאושפזו   ילדים  533

   MIS-C.עם  62 -ו   COVID 19עם  41: קשה

מחלות   :בינונית/ קשה היו    COVID-19חלות הרקע שנמצאו כקשורות ביותר למחלת מ

נוירולוגיות, סינדרומים מולדים, השמנת יתר, סכרת מחלות המטולוגיות, ממאירות, וחסר  

בינוני /    COVID-19ממקרי ה  20%נמצא קשור בעיקר להשמנת יתר.  MIS-Cחיסוני. סינדרום 

מחולים אלו,   20%ו   7%  - ובטיפול נמרץ, היו אושפזו ש MIS-C  -ממקרי ה  56% - קשה ו

   בהתאמה, נזקקו להנשמה.

 

 גרף מספר 1 –  שיעור דרגת תחלואה בינונית/ קשה ל  100,000 ע"פ קבוצות גיל&: 
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2.  MIS-C  (Multisystem inflammatory syndrome in children) ,מכונה גם(  PIMS- Pediatric 

Inflammatory Multisystem Syndrome ) סינדרום המופיע בעקבות זיהום ב   הינוSARS 

CoV-2   ,ומאופיין בחם מתמיד, תת לחץ דם, תסמיני מערכת עיכול, פריחה, מיוקרדיטיס

  -היא דומיננטית, באתית ירשבה מעורבות    COVID-19ומדדי דלקת מוגברים. לעומת מחלת 

MIS-C  עיקר הפגיעה היא  כאשר , דלקת רב מערכתית מעורבות מערכות שונות עקב תיתכן

הנוכחי עומד  מספר הככל הנראה ,   & מקרים  87עד לסוף פברואר  בישראל תוארו  . (2)לבבית

 . 100על 
 

3. Long Covid – ם על כך החלו להתפרסם לאחרונה, ונראה שילדים יכולים לסבול  נתוני

שנים   2-11מבני ה  12.9%ים ש א נתונים מבריטניה מר  .(3)ם זו בדומה למבוגרי תמהסתמנו

שבועות לאחר    5סבלו מתסמינים מתמשכים  שחלו בקורונהשנים   12-16מבני  14.5% -ו

סבל מתופעות מתמשכות  שחלו בקורונה ילדים   8עד   7מכל   1כלומר  מחלתם הראשונית. 

על פי יחס  ילדים בקורונה.  300000-חלו כ 2021, עד אמצע מרץ של המחלה. בישראל 

התערבות רפואית  עלולה להידרש עבורם ש בישראל הילדים  מספר המקרים בבריטניה, 

COVID-לגבי ילדים שהחלימו מ   (4)סדרה מאיטליהב   . 40,000-ל  מעל  להיות  עלולמאוחרת 

יום מאז    120לפחות סימפטום אחד מתמשך גם לאחר   על ותר ממחצית דיווחו  י ,   19

COVID-19 נפגעו מתסמינים אלו במהלך פעילויות יומיומיות.  מתוכם  42.6%, כאשר

ודי שינה, בעיות נשימה ודפיקות  תסמינים כמו עייפות, כאבי שרירים ומפרקים, כאבי ראש, נד

 לב היו תכופים במיוחד, כפי שתואר גם אצל מבוגרים. 

אליה הופנו    ,~ מרכז שלישוני בישראלב  COVIDlong ה העוקבת אחרי מקרינתונים ממרפאב

תסמינים מתמשכים של קוצר נשימה, כאב ראש,  בהמשך פיתחו הילדים , ילדים 80עד כה  

  - על תפקוד יומיומי, ללרעה  השפיעו התסמינים הללו מהילדים  תחצימאצל כאבי שרירים. ו

 . תפקוד הלבבנמצא ליקוי הפרעה בתפקוד ריאתי, ולשני ילדים מצאה נמהם  20%

דומות ואולי    נשימה ילדים ירמות הנגיף בדרכ, יכולת מידבקות של ילדים ובני נוערבאשר ל  .4

מורים שילדים   (13)ומהארץ  (12–9)פרסומים מהעולם . (8–5)אף עולות על אלו של מבוגרים 

,  שיעור המידבקות הולך ועולה עם הגיל אך  מדבקים בשיעור נמוך בהשוואה למבוגרים,  

 . (19–14)  דומה לזה של מבוגריםגבוה ו המידבקות של בני נוער   שיעור כאשר  

שבחן את המידבקות בקבוצות הגיל   ,שירותי בריאות הציבור,  דו"ח האגף לאפידמיולוגיה 

מרבית הילדים והמבוגרים  ככלל ,כי  הראההשונות, ע"פ תוצאות חקירות אפידמיולוגיות, 

 : &שינוי מגמה  נצפה בהשוואת התקופותאולם,   .(13)בוגריםנדבקים ממ

מהמבוגרים נדבקו מילדים,   15%מהילדים ו  23-32% 2020בין פברואר לנובמבר  בעוד ש 

מהמבוגרים   29%מהילדים ו  40-51% ,2021לאפריל  2020בתקופה שבין דצמבר  הרי ש 

.  שההדבקה מילדים כמעט הכפילה את עצמהה אכך שהשוואת התקופות מר . נדבקו מילדים

. נפיצות  2שהות בחללים סגורים עקב עונת החורף, .  1הן:   תופעה זו סיבות אפשריות לה

הבוגרת העלה את   ההאוכלוסיי. חיסון 3הבריטי, המדבק יותר, במדינת ישראל  טהווריאנ

 החלק היחסי של הילדים כגורם הפצת הנגיף. 

  

Personal communication: 
@ Prof. Ben Shimol Shalom, Pediatric infectious diseases unit, Soroka Medical center 
& Dr. Deena Zimmerman, Public Health Service, Division of Epidemiology IMoH  
#Dr. Eric Hass, Public Health Service, Division of Epidemiology IMoH  
~ Dr. Ashkenazi-Hoffnung Liat, Ambulatory Day Care, Schneider Children's Medical Center  
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 ינוך חסגירת מערכת ה

 

, ע"פ דיווחים מהעולם  ם הפנדמיה מתבטאתעההתמודדות   חייבהש  סגירת מוסדות החינוך .5

הפרעות חרדה, הפרעות   – סוציאלי ניכר אצל בני נוער וילדים -בנזק פסיכו,  (22–20) ובישראל

בסקרי  אכילה, שינויי התנהגות, ירידה ביכולות לימודיות, ועליה באלימות בתוך המשפחה. 

.  (23)מהמשיבים ציינו החמרה במצב הנפשי של ילדיהם  25.8%החוסן החברתי של הלמ"ס 

  קובע כי למדיניות הפעלת מערכת החינוך בישראל   (24)דו"ח שפרסם לאחרונה בנק ישראל

ארוכות טווח אשר יתבטאו בהכנסות    שליליות עלולות להיות השפעות בתקופת הקורונה, 

 של אי השוויון.  העתידיות לאורך כל חיי העבודה שלהם ובגידול 

 ינהלמערכת חינוך מלאה הפועלת כשגרה השל התלמידים   החזרתם  לאור האמור לעייל, 

 משימה לאומית. 

 

 יעילות ובטיחות החיסון

   

מורים שחיסון     (26,27), וכן נתונים לאחר מתן רחב היקף מהארץ  (25)נתוני המחקר הקליני  .6

בנוסף, הודגם כי  במניעת תחלואה.  95%, סביב עילות מצוינתשנים הוא בעל י  16מעל גיל 

ובהורדת העומס  , 90%£, עד (28)  80%ב סימפטומטית -החיסון יעיל במניעת הדבקה א

ומכאן שהחיסון יעיל בהורדת יכולת מידבקות בנוסף על יעילותו    ,(29)הנגיפי בדרכי הנשימה

בניגוד לסברה התאורטית כי קיים קושי להגיע לחיסון  המצוינת בהורדת התחלואה.  

של החיסון בישראל מראה ירידה    impactידע המצטבר לגבי ה , הרי שהמ( 30)עדר 

ל הגנה בהידבקות ילדים המקבילה לירידה במבוגרים, למרות שלא חוסנו, מידע זה מורה ע 

 #צולבת )המכונה גם "חיסון עדר"(.

ושיעור    (25)נסיינים, נמצאה מצוינת 40,000בטיחות החיסון במחקר הקליני בו השתתפו כ 

 האירועים החריגים המשמעותיים  שאירעו בסמיכות לקבלת החיסון היה מזערי.  

כלל  עוקב אחרי    אגף לאפידמיולוגיה הלצורך המשך מעקב הבטיחות במתן רחב ההיקף, 

לשיעור המדווח  את שיעורם  , ומשווה (31)בסמיכות לחיסון  המדווחים האירועים החריגים 

שנים,   16-18מנות חיסון לבני  422,072בישראל   לאפריל ניתנו  9 - עד ל. טרם הפצת החיסון

, בדומה למחקר הקליני של  #באיסוף נתוני בטיחות זה(. 2מנה   197,725, 1מנה  224,347)

- מקומיות וסיסטמיות שרובן המכריע היו בדרגה קלה  ופעות לואיחברת פייזר, נמצאו ת

האירועים החריגים המשמעותיים שדווחו בסמיכות   שיעור שעות.  24-48בינונית וחלפו תוך 

שיעור  .  (  2)ר' גרף מס.  ת, ולא נמצא גבוה מהשיעור בשנים קודמו לחיסון היה מזערי 

לא היו דיווחים לאחר מנה  למיליון לאחר מנה שניה )  3בקבוצת גיל זו נמצא  מיוקרדיטיס 

 , שיעור זה אינו גבוה מהשיעור בתקופה שלפני מתן החיסון.  ראשונה( 

  12-15בני מתבגרים  2,200 המשך אליו גויסו  מחקרנתונים מלאחרונה פרסמה חברת פייזר 

:  SARS CoV2 במניעת תחלואה קלינית ב  100%יעילות של  הודגמה –מבחינת יעילות  : שנים

החיסון )משמעות  מקרי תחלואה בקבוצת הפלסבו מול אפס מקרי תחלואה בקבוצת  18

סטטיסטית מובהקת(. כמו כן נמצאו רמות נוגדנים בקבוצת גיל זו גבוהות לעומת מבוגרים  

   שנים.   16-25צעירים בני 
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בסקר אקטיבי, דווח על תופעות לוואי מקומיות, בעיקר כאב במקום    –מבחינת בטיחות 

העיקריות היו חולשה, כאב ראש וצמרמורת. התופעות הללו היו   –וסיסטמיות  ההזרקה,

שעות. לא נמצאו במחקר קליני זה   24-48בינונית וחלפו תוך -בעיקר בדרגות חומרה קלה 

 .  (32)תופעות לוואי משמעותיות 

 

  618שנים ) 12-15בני   618מנות חיסון ל   1028,  ניתנו בישראל 2021לאפריל   1עד ה 

היותם בני  ( בהליך של טיפול חמלה, עקב מחלות רקע קשות, או עקב 2מנה  410,  1מנה 

, כמו גם  באיסוף  #בית של בעלי דיכוי חיסוני חמור. באיסוף נתונים של האגף לאפידמיולוגיה

נתונים אקטיבי שמפעילה קופ"ח מכבי מול הרופאים המטפלים וקופ"ח מאוחדת מול ההורים,  

 לא דווח על אירועים חריגים כלשהם בסמיכות לקבלת חיסונים אלו.  

 #ות לוואי , ע"פ גילשיעור תופע  – 2גרף מספר 

 

 

  

Personal communication: 
#Dr. Eric Hass, Public Health Service, Division of Epidemiology IMoH  

Personal communication: 
# Dr. Eric Hass, Public Health Service, Division of Epidemiology IMoH 

£ Prof. Nimrod Maimon, Fathers and Mothers Protection project IMoH 
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 סיכום 

במניעת מחלה   100%החיסון של חברת פייזר הניתן בישראל נמצא בעל יעילות של  .1

החיסון בעל פרופיל בטיחות מצוין, הן  שנים. כמו כן נמצא כי   15עד   12בילדים בגילאים 

עם    שנים  12-15בבני נוער בני כמו גם  במחקרים קליניים והן במתן רחב היקף בישראל, 

 .  מחלות רקע 

תפקיד בהפצת המחלה. בחודשים האחרונים  , יש בני נוערל מכך  ועוד יותר, לילדים  .2

, כולל בתא  שיעורם היחסי עולה כגורם מדבק הן לילדים אחרים והן למבוגרים

 . המשפחתי
לדים  י  7מכל   1כלומר  , קשהבינונית ו תחלואה שעור תחלואת ילדים מביאה לאשפוז עם  .3

  C-MISסינדרום    נפטרו.  7 שאושפזו עקב קורונה היה במצב בינוני עד קשה, ומהם

סיבוכים מאוחרים של  מהווה סיבוך קשה עם סכנת חיים ו  ,ילדים   100מעל  שאובחן ב

ת הילדים ובני  יבמכפלות של כלל אוכלוסי  כולל פגיעה לבבית ופגיעות נוספות. ,המחלה

הוא   COVID19שמאובחנים עם   3מכל  1למעשה   , עקב תפוצה גבוה של הנגיף,  הנוער  

  שנים. 18עד  10מאובחנים הוא ילד בגילאים  5מכל  1  - ו  ,שנים  18ילד מתחת לגיל 

תשתית   מיעוטה להביא לנטל אשפוזי משמעותי, בעיקר עקב לעלו תחלואה של ילדים 

 . טיפול נמרץ ילדים
4. Long Covid 19  –   מבוטל של תסמינים  הנתונים לגבי ילדים מורים על שיעור לא

לפי הנתונים הארץ ואקסטרפולציה ממחקרים בילדים מארצות הברית   מתמשכים. 

ילדים סבל מתופעות מתמשכות של המחלה.   8עד  7מכל   1 בהם נמצא כיואיטליה  

כלומר מספר הילדים שתידרש   COVID19- ילדים אובחנו כחיוביים ל  300,000-בישראל כ

  , תעייפויקר הסימפטומים היו  . ע40,000-התערבות רפואית מאוחרת עשוי להיות מעל ל 

  5מכל  1מישראל נמצא כי באיסוף מידע וירידה ביכולת לריכוז.  , כאבי ראש ,חולשה 

 אתיים או לבבים. יסבל מסיבוכים רשהופנו עקב תסמונת מאוחרת,  ילדים  
  ;טומנת בחובה נזק פסיכוסוציאלי משמעותי לילדים ובני נוער סגירת מערכת החינוך .5

חזרתם לשגרה במסגרות החינוכיות היא בעלת ערך עצום לבריאותם הנפשית, פיזית  

חיסון הילדים ובני הנוער בגילאים בהם יאושר   ולהשלמת פערי הלימוד בשנה החולפת.

דים רציפים במערכת  מתן החיסון צפוי להקנות להם הגנה מפני המחלה ולאפשר לימו 

 החינוך. 
 

 

בחיסון רחב   והחוג למחלות זיהומיות בילדים, תומכים לאור זאת האיגוד לרפואת ילדים 

 .  , לאחר קבלת אישור רגולטורי במדינת ישראל    שנים 12-15היקף של  בני 

 

 חברי וועדת העבודה לנושא מחלת וחיסון הקורונה בילדים: 

 ד"ר מיכל שטיין  – יו"ר 

זמיר, ד"ר גילת  -פרופ' צחי גרוסמן, פרופ' דודי גרינברג, פרופ' שי אשכנזי, פרופ' חן שטיין 

 לבני, ד"ר גיל צ'פניק, פרופ' אילן דלאל 
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