
 

 

14.07.22 

 מגיע להורים לדעת מהן תופעות הלוואי של החיסון נגד קורונה בילדים

]. חלק מההורים שבחרו  1[  5-11מהילדים בגילאי  17.7%עד כה חוסנו בשתי מנות חיסון הקורונה של פייזר 
לחסן את ילדיהם עשו זאת על מנת לזכות בזכויות שונות, והורים אחרים בחרו לחסן את ילדיהם על מנת  

י החיסון נבדק והוכח  להגן עליהם מפני הידבקות במחלה על אף הסיכוי הנמוך למחלה קשה, מתוך הנחה כ
 כבטוח לגמרי לילדיהם.  

] שבדק תופעות לוואי לאחר המנה הראשונה והשנייה  2אולם לאחרונה משרד הבריאות פרסם סקר טלפוני [
 שנים, והממצאים מדאיגים:   5-11של חיסון פייזר נגד קורונה בגילי 

ם מוגלתי באזור ההזרקה, תופעות  על פי תוצאות הסקר קיימות גם תופעות לוואי קשות מהחיסון כגון זיהו
 דיווחים בלבד.  2220-נוירולוגיות, ואף תגובה אלרגית מסכנת חיים. זאת למרות שהסקר כלל כ

נראה שההורים אינם חשופים לתוצאות הסקר בבואם לשקול האם לחסן את ילדיהם. מסיבה זו בחרנו להציג  
 את עיקרי תוצאות הסקר בפניכם.

------------------------------------------------------------------------------------- 

שנתיים וחצי חלפו מאז נכנסה הקורונה לחיינו. עם הזמן כולנו לומדים על אופי המחלה, על הטיפול במחלה,  
 וכן על יעילות ובטיחות החיסון נגד קורונה.

פגיעה ממחלת הקורונה היא פונקציה  אחד הדברים שהתבררו כבר בחודשים הראשונים של המשבר, הוא שה
ובתינוקות   בילדים  קשה  בצורה  פוגעת  *אינה  היא  אך  במבוגרים,  קשה  להיות  עשויה  הקורונה  הגיל.  של 
בריאים*. אין חולק על כך: הקורונה לא דומה לפוליו, לא לשעלת, וגם לא למחלות ילדות אחרות המסכנות את  

 חיי הילדים והתינוקות שלנו.  

התברר (בייחוד עם כניסת וריאנט האומיקרון ואלו שהגיעו אחריו), כי גם סיבוכי מחלת הקורונה נדירים  עוד  
אדנו שפעת,  כגון  אחרות  ויראליות  ממחלות  נדירים  לסיבוכים  בדומה  ובתינוקות,  בילדים  או -ביותר  וירוס, 

 מונונוקלאוזיס.

בחודש נובמבר   5-11דוד החיסון של ילדים בני  במקביל להופעת וריאנט האומיקרון בארץ, החל מבצע ארצי לעי 
2021 . 

] חלק מההורים שבחרו לחסן את ילדיהם עשו  1[  5-11מהילדים בגילי  17.7%עד כה חוסנו בשתי מנות חיסון  
זאת על מנת לזכות בזכויות שונות, והורים אחרים בחרו לחסן את ילדיהם על מנת להגן עליהם מפני הידבקות  

 הנמוך למחלה קשה, מתוך הנחה כי החיסון נבדק והוכח כבטוח לגמרי לילדיהם.  במחלה על אף הסיכוי

אכן, הורה המחפש מידע באתר משרד הבריאות בנוגע לתופעות לוואי של החיסון, יקבל את הרושם כי פרופיל  
 . הבטיחות של החיסון גבוה, וכי תופעות הלוואי קלות בלבד



 

 

 

היה מקום לשקול לחסן את כל הילדים והתינוקות, ולו בשביל להפחית  אילו החיסון היה בטוח לחלוטין, מובן ש
 מקרה אחד של תחלואה קשה או מוות. אך נראה שלא זו האמת.  

] שבדק תופעות לוואי לאחר המנה הראשונה והשנייה של  2לאחרונה משרד הבריאות פרסם סקר טלפוני [ 
 גים: שנים, והממצאים מדאי  5-11חיסון פייזר נגד קורונה בגילי 

זיהום מוגלתי באזור ההזרקה, תופעות   על פי תוצאות הסקר קיימות גם תופעות לוואי קשות מהחיסון כגון 
 נוירולוגיות, ואף תגובה אלרגית מסכנת חיים.

, ולכן ייתכן כי קיימות  6.3.22-לבין ה  31.1.22-ראיונות שנערכו בין ה  2229תופעות הלוואי התגלו בסקר שכלל  
 ולכן לא התגלו בסקר הזה.  1:2000-פות, ששכיחותן נמוכה מתופעות לוואי נוס

, אך לא נראה שזכה להד תקשורתי או להנגשה לציבור ההורים. לאחרונה אף הומלץ  27.6.22-הסקר פורסם ב
ע"י משרד הבריאות לחסן במנה שלישית ('בוסטר') את הילדים בגיל הזה, וכן אישר המשרד זה עתה חיסון 

 לפעוטות 

כן, אינם חשופים לתוצאות הסקר בבואם לשקול האם לחסן את ילדיהם במנה ראשונה, שניה  ההורים, אם  
 ושלישית. מסיבה זו בחרנו לפרט את עיקרי תוצאות הסקר בפניכם.

 

כלומר   למטה),  (ראו  מנות  בשתי  שחוסנו  ילדים  רק  כלל  שהסקר  לב  לשים  למעשה חשוב  הסקר  תוצאות 
ר בחיסון  שחוסנו  הילדים  מכל  השני.מתעלמות  לחיסון  הגיעו  ולא  התגלו    אשון  אלו  מילדים  שחלק  ברור 

כמאומתים ולכן לא היה צורך להמשיך למנה השנייה, אולם סביר שילדים אחרים בקבוצה זו סבלו מתופעות  
מדובר בהטיית בחירה לוואי משמעותיות עד כדי כך, שהוריהם בחרו שלא לחשוף אותם למנת חיסון השנייה. 



 

 

)selection bias(   (ובהכרח מפחיתה) את השכיחות האמיתית של תופעות הלוואי משמעותית, המעוותת 
 לאחר החיסון.

 בקובץ] 4[מתוך עמוד 

 

 סיכום הממצאים העיקריים של הסקר:

 ילדים) סבלו מתופעת לוואי אחת או יותר בסמוך לקבלת החיסון. 1360(  58.5%

 בעקבות התופעה שדווחה.ילדים) נעדרו ממסגרת חינוכית  295מתוכם (  23%

 

 תופעות מקומיות: 

ילדים) פנו    12-13מהם (   1%ילדים) סבלו מתופעה מקומית אחת או יותר לאחר קבלת החיסון.    1241(   55.7%
 לטיפול רפואי.

של המצגת באתר משרד הבריאות), התופעות המקומיות   11כפי שאפשר לראות מהטבלה הבאה (מתוך שקף  
מתוך    3קומי והגבלה בתנועת היד לאחר החיסון. אולם היו גם תופעות קשות יותר:  השכיחות ביותר היו כאב מ

החיסון,    2229 לאחר  (אבצס)  ממורסה  סבלו  באזור   743-ל  1כלומר  הילדים  מאבצס  סבל  מחוסנים  ילדים 
 הזריקה.

  

 



 

 

 תופעות כלליות: 

 ילדים) סבלו לפחות מתופעה כללית אחת לאחר החיסון: 450(  20.3%

 ילדים) לאחר המנה השנייה.  367(  16.6%-ילדים) לאחר המנה הראשונה, ו 219( 9.9%

של המצגת באתר משרד הבריאות), התופעות הכלליות   13כפי שאפשר לראות מהטבלה הבאה (מתוך שקף  
 השכיחות ביותר היו חולשה/עייפות, כאבי ראש, חום וכאבי שרירים לאחר החיסון.  

גבוה של תופעות לוואי כלליות, בעיקר משום שלא נערכה השוואה לקבוצת קשה להעריך האם מדובר בשיעור  
 ביקורת של ילדים לא מחוסנים באותה קבוצת גיל, או לשיעור הצפוי באוכלוסייה זו.

כ כי  מתגלה  הכלליות  התופעות  בטבלת  האחרונה  השורה  סבלו    42(   2%- מתוך  הסקר  ממשתתפי  ילדים) 
 .שינויים במחזור'ות במערכת אא"ג, כאב כללי או מתופעות לוואי 'אחרות', כולל 'תופע

לאור העובדה ששינויים במחזור אצל נערות ונשים מבוגרות יותר מוכרים כתופעת לוואי של חיסון נגד קורונה,  
מן הראוי היה להקדיש לכך תשומת לב מיוחדת  גם לפי סקר קודם שמשרד הבריאות בצע במבוגרים מחוסנים,  

,  שנים  5-11ת המדויקת ואת אופי השינויים במחזור לאחר החיסון אצל ילדות בגיל  בסקר, ולפרט את השכיחו
  5-11שלרובן המכריע כלל לא היה מחזור חודשי לפני קבלת החיסון. מעניין היה לדעת לדוגמה, בכמה בנות  

 הופיעה הווסת בפעם הראשונה לאחר החיסון. 

 

 

 

 קיבלו טיפול תרופתי עבורן.  הייהשנמאלו שסבלו מתופעות כלליות לאחר המנה  40.8%

 מאלו שסבלו מתופעה כללית לאחר המנה השנייה פנו לטיפול רפואי. ילדים) 19( 5.6%



 

 

שני הנתונים האחרונים (צורך בטיפול תרופתי או פנייה לטיפול רפואי) לא מופיעים במצגת או בקובץ הסיכום 
ם כלל לא נשאלו לגבי הצורך בטיפול תרופתי  הצצה לסקר עצמו מגלה שההורישל הסקר לגבי החיסון הראשון.  

 לאחר המנה הראשונה, וגם לא נשאלו האם פנו לטיפול רפואי אחרי המנה הראשונה.  

 

 . בקובץ הסקר מאתר משרד הבריאות: השאלות מתייחסות לחיסון השני בלבד 20מתוך עמוד 

 

 תופעות נוירולוגיות: 

וגית לאחר החיסון הראשון או השני, אחד מהם איבד הכרה  ילדים) סבלו מתופעה נוירול  10מהנסקרים (   0.5%
 לאחר החיסון הראשון וגם לאחר החיסון השני.

מחוסנים איבד   2000-ילדים מחוסנים סבל מתופעה נוירולוגית, וילד אחד ל  200-ילד אחד ל  –במילים אחרות  
 הכרה לאחר החיסון.

ציאליס, פרכוסים, הפרעה בראיה/טשטוש ראיה,  מצוין בתחתית הטבלה כך: 'לא דווחו מקרים של פ   14בשקף  
 הפרעה חדה בשמיעה, או פגיעה בזיכרון'.



 

 

 

 

לכאורה מדובר במידע מעודד ביותר, אולם כאשר מסתכלים על השאלון עצמו שהיה על ההורים למלא, מופיע  
מבלי להזכיר כלל כי תופעה במערכת העצבים כוללת גם  תופעות אפשריות,    4) פירוט של  7תחילה (שאלה  

הורה שילדו חווה מכאן ש  פציאליס, הפרעה בראיה/טשטוש ראיה, הפרעה חדה בשמיעה או פגיעה בזיכרון. 
את אחת מהתופעות האלו ככל הנראה כלל לא יידע שהתופעה קשורה במערכת העצבים ולכן לא יציין זאת  

. הסעיף הבא אמנם מפרט את כל התופעות הנוירולוגיות אך הוא מיועד רק למי שענה בחיוב 7בחיוב בשאלה 
  לשאלה הקודמת.

 

 

-20רופתי או פנו לטיפול רפואי לאחר החיסון השני בלבד (עמ'  גם כאן מצוין שיעור הילדים שקיבלו טיפול ת
 עולה השאלה מדוע כלל לא נשאלו ההורים על הצורך בטיפול לאחר מנת החיסון הראשונה.בקובץ)  21

 

 



 

 

 תופעות אלרגיות: 

 ילדים) סבלו מתופעה אלרגית אחת לפחות לאחר המנה הראשונה או השנייה של החיסון.  19( 0.9%

ילדים מחוסנים במדגם   כלומר שכיחות האנפילקסיס אצל  ילד אחד סבל מאירוע של אנפילקסיס,  מתוכם, 
 . 1:2000-הייתה כ

כי  נראה  השונות,  האלרגיות  התופעות  את  המפרטת  הטבלה  על  מתגובה    בהסתכלות  נוספים סבלו  ילדים 
 ר החיסון.אלרגית משמעותית שהתבטאה בנפיחות בפנים או בגרון, או בקשיי נשימה לאח

 

 

 ילדים) מאלו שסבלו מתופעה אלרגית לאחר המנה השנייה קיבלו טיפול תרופתי עבורה. 6(  40%

 ילדים) מאלו שסבלו מתופעה אלרגית לאחר המנה השנייה פנו לטיפול רפואי. 7(  47%

-20(עמ'    גם כאן מצוין שיעור הילדים שקיבלו טיפול תרופתי או פנו לטיפול רפואי לאחר החיסון השני בלבד
 בקובץ).  21

 

 

 לסיכום: 

ככלל, מחלת הקורונה אינה מחלה מסכנת חיים בילדים, ובמובן זה היא אינה ניתנת להשוואה למחלות ילדות  
 אחרות כגון פוליו, שעלת או דלקת קרום המוח.

ות. משרד הבריאות מרבה להצהיר כי אצל מרבית הילדים תופעות הלוואי של החיסון הן קלות וחולפות במהיר
הצהרות מסוג זה נותנות רושם מוטעה של פרופיל הבטיחות של החיסון, שכן, על אף שמרבית תופעות הלוואי 
שדווחו בסקר של משרד הבריאות עצמו היו מקומיות וחולפות כגון חום או כאבים חולפים באזור ההזרקה, קיים 

 שיעור לא זניח של ילדים שסבלו מתופעות חמורות.



 

 

 ילדים מחוסנים סבלו מאבצס (זיהום חיידקי חמור) באזור הזריקה, 750מתוך   1כך למשל,  

 ילדים מחוסנים סבל מתופעת לוואי נוירולוגית.  200לכל   1

 ילדים מחוסנים סבלו מאלרגיה מסכנת חיים שהתבטאה בקשיי נשימה חמורים ואיבוד הכרה.  2000-מתוך כ  1

שיש בה סיכון זניח לתחלואה קשה, יש הזכות    להורים המבקשים לשקול האם לחסן את ילדיהם נגד מחלה
 (והחובה) לדעת מהו הסיכוי שילדם יפתח תופעות לוואי קשות בעקבות החיסון. 

לאור תוצאות הסקר של משרד הבריאות השופך אור על בטיחות החיסון נגד קורונה לילדים, נראה כי הנזק  
. מועצת החירום הציבורית למשבר הקורונה האפשרי לילדים בעקבות החיסון עולה על התועלת הצפויה ממנו

 אינה ממליצה להורים לחסן את ילדיהם נגד קורונה.

 מקור:

 מצב התחסנות: –] לוח בקרה של משרד הבריאות 1[
19/general-https://datadashboard.health.gov.il/COVID  

  

 סקר טלפוני באתר משרד הבריאות:  ] תוצאות2[

11-5-vaccine-https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/covid 
 
 
 

https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/covid-vaccine-5-11

