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תחלואת ילדים ב ,COVID-19-פוטנציאל ההדבקה והשפעת
פעילותן של מערכות חינוך על העברת המחלה באוכלוסייה
עיקרי הדברים
 .1הסוגיה של הדבקת ילדים עומדת במרכז המאבק במגפה ,בשל השלכתה על
האפשרות של פתיחתה מחדש של מערכת החינוך .עם זאת ,אין כיום ממצאים
חותכים המאפשרים להעריך כיצד תשפיע פתיחתם של מוסדות החינוך
על התחלואה הכללית .במסמך זה נתאר את הידוע לפי שעה בסוגיה זו.
 .2ממחקרים שונים בעולם עולה כי ילדים נדבקים בנגיף הקורונה ,אך אלה
הנושאים את הנגיף מפתחים תסמינים קלים לרוב וחלקם אף
א-סימפטומטיים .ייתכן כי זו הסיבה שממעטים לבדוק ילדים בבדיקות קורונה
ולכן שיעור התחלואה בקרב ילדים נמוך .אי לכך ,קיים חשש כי ילדים
עלולים להיות "נשאים שקטים" של המחלה ולהפיצה באוכלוסייה.
 .3מנגד ,שורת מחקרים מהעת האחרונה מעלה כי ילדים שנדבקו בנגיף
מדביקים אחרים פחות מאשר מבוגרים ,ולפיכך אינם מקור הפצה מרכזי של
המחלה באוכלוסייה.
 .4כחלק מהמאמץ לצמצם את היקף התחלואה ב COVID-19-ו"לשטח" את עקומת
ההידבקות הושבתו מערכות חינוך ,ברמות שונות ,ברוב מדינות העולם (למעט
בשוודיה ובטאיוואן) .ההתייחסות לנושא זה בספרות המדעית מוגבלת לפי שעה,
ונשענת בעיקרה על ניסיונות להבין את תפקיד הילדים בהעברת המחלה ועל
מודלים להערכת ההשפעה של סגירת מערכות החינוך על היקף התחלואה
הכולל.
 .5בחינת הזיקה בין היקף התחלואה בנגיף במדינות השונות לבין פעילות
בתי הספר בהן אינה מעלה קשר ברור ,כיוון שקשה לבודד את השפעת

פעילותה של מערכת החינוך על קצב התחלואה במדינות העולם מהגבלות
משמעותיות אחרות שהושתו במקביל על האוכלוסייה .כמו כן ,קיימים
מאפיינים תרבותיים וחברתיים ייחודיים בכל מדינה העשויים למסך את
היכולת לבסס זיקה זו ,כגון הרגלי היגיינה בשגרה ,הקפדה על המרחב הפרטי,
צפיפות במערכת החינוך בימים מתוקנים ,רמת המשמעת והאמינות של הורי
התלמידים ועוד.
 .6מדובר בסוגיה דינמית ומגוון מחקרים מתפרסמים בעניינה כמעט מדי יום.
מחקרים אלה עשויים לשפוך אור נוסף על הנושא ,ויש להמשיך ולנטרם כדי
לגבש מדיניות נכונה.
 .7מומלץ לערוך מחקרים אפידמיולוגיים-קליניים ייעודיים באוכלוסייה לצורך
בחינת כושר ההדבקה של ילדים את סביבתם בפועל (למשל במשפחות
ברוכות ילדים) .זאת ,ככלי תומך להחלטות הצפויות בדבר קיום והרחבה
משמעותית של מסגרות הלימודים בצל המגפה.
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תחלואת ילדים (עד גיל  )19בCOVID-19-

 .1ילדים ובני נוער בכל הגילים עשויים לחלות ב ,COVID-19-אם כי אצל ילדים
נצפו לרוב תסמינים קלים יותר ממבוגרים או שלא נצפו תסמינים כלל[.]1
קיימים מקרים ,להבנתנו נדירים ,שבהם נצפ ו ילדים עם תסמיני מחלה קשים[.]2
עם זאת ,לא ברור אם הם נדבקים ומדביקים כמו מבוגרים ורק "חסינים"
יותר או שמא הם נדבקים ומדביקים פחות.
 .2עדות לאפשרות הראשונה נמצאת במחקר ראשוני שבמסגרתו נבדקו מספר
מקרים מועט יחסית ( )391וממנו עולה כי ילדים נדבקים בנגיף לא פחות
מאשר מבוגרים ,אך מראים פחות תסמינים[.]3
 .3במאמר העוסק בסוגיה זו הוצעו סיבות ביולוגיות שונות לכך שילדים מושפעים
פחות מהמחלה .החוקרים התבססו ,בין היתר ,על מחקרים קודמים שנעשו על
מחלות כמו  SARS, Human coronavirus-NL63ופוליו[:]4
א .מצב בריאותי טוב :לילדים תגובה חיסונית מולדת טובה יותר ,דרכי נשימה
בריאות יותר (עקב חשיפה נמוכה למזהמים) ופחות מחלות רקע בהשוואה
למבוגרים .כמו כן ,התגובה החיסונית הנרכשת העשויה להסביר את
תסמונת המצוקה הנשימתית הקשה אצל מבוגרים קיימת במידה פחותה
אצל ילדים.
ב .ביטוי יתר של  :ACE2נטען כי ביטוי מוגבר של האנזים  ACE2בקרב ילדים
מקנה להם רגישות נמוכה ל .COVID-19-אנזים זה מקושר לתהליכי הגנה
בריאה ,ועשוי להגן על הריאות מפגיעה קשה של זיהומים ויראליים ,כמו
ה .SARS-נזכיר כי  ACE2הוא גם החלבון שבעזרתו נקשר נגיף הקורונה לתאי
הריאות ונכנס אליהם .עם זאת ,על פי סברה זו ,באופן פרדוקסלי נראה
שהביטוי הגדול (יחסית למבוגרים) של  ACE2בילדים מסייע לגופם להתמודד
עם הנגיף בלי לפתח תסמינים חמורים ברוב

3

המקרים.

ג.

חיסוניות צולבת :נגיפים נוספים ממשפחת הקורונה ,המתבטאים בתסמיני
צינון ,נפוצים אצל ילדים .ייתכן כי הידבקות באחד מהם עשויה לספק
חסינות מסוימת מפני .COVID-19

 .4לפי תזה זו ,סביר להניח כי המידע בדבר שיעור התחלואה האמיתי של ילדים
הוא חלקי ,שכן מערכות הבריאות העמוסות לא יבדקו ילדים באקראי .ייתכן
אפוא כי מספר הילדים המאובחנים ב COVID-19-ככל הנראה נמוך ממספר
הילדים הנושאים את הנגיף ,ובשל כך קיים חשש שמא ילדים יהיו "נשאים
שקטים" של הנגיף ובכך יהיו מקור הפצה מרכזי של המחלה באוכלוסייה.
 .5לעומת זאת ,עולות גם ראיות חדשות המצביעות על כך שילדים נדבקים בנגיף
פחות ממבוגרים ואף מדביקים אחרים פחות מאשר מבוגרים:
א .מחקר אשר התחקה אחרי ילד בחופשת סקי באלפים הצרפתיים ובא במגע
עם כמאה אנשים ב כמה בתי ספר לגלישה מצא כי אף אחד מאלה שבאו
במגע עם הילד לא נדבק .כך ,גם לאחר  14ימים מהמגע עם הילד לא זוהו
חולים חדשים[.]5
ב .בסקירה של חקירות אפידמיולוגיות בבתי ספר באוסטרליה ,שבה התחקו
אחר  18מאובחנים במחלה (תשעה אנשי צוות ותשעה תלמידים) ב  15-בתי
ספר (עשרה תיכוניים וחמישה יסודיים) ,נמצאו  863מגעים שלהם ,מתוכם
 735תלמידים .בסקירה זו נמצא כי בסך הכל שני מגעים הביאו
להדבקה[.]6
ג.

במחקר על האוכלוסייה באיסלנד נצפו פחות מקרים של תחלואה בקרב
ילדים בגילי  10ומטה ( ,)6.7%לעומת גילי  10ומעלה (.]7[)13.7%

ד .לפי מחקר שנערך בהולנד ,רוב ההדבקות מתרחשות ממבוגרים למבוגרים
אחרים ,וממבוגרים לילדים באותו בית .הדבקה מילדים לילדים אחרים,
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או מילדים למבוגרים נדירה יחסית .יוצא אפוא כי שיעור ההדבקה ע"י
צעירים מתחת לגיל  20נמוך משמעותית[.]8
השפעת סגירתן של מערכות חינוך על מגפות שפעת בשנים קודמות
 .6מאמר שהתפרסם בשנת  2006בחן מודל מתמטי לגבי סגירת בתי ספר בהקשר
של התפרצות שפעת ,ומצא כי סגירתם מורידה את שיעור ההידבקות
המצטברת בכ ,25%-ודוחה את שיא המגפה ,קרי "משטחת את העקומה",
בשבועיים[ .]10מחקר נוסף שבחן נתונים ממגפת השפעת הספרדית בשנת
 1918בארה"ב הראה שסגירת בתי ספר באופן יזום ,טרם אבחון חולים בבתי
הספר ,הצילה חיים רבים[.]11
 .7עם זאת ,בעוד השפעת (לסוגיה) ידועה זה שנים כמחלה המועברת בעיקר על ידי
ילדים ,כאמור לעיל ,עדיין לא ברור די הצורך אם המצב דומה גם ב.COVID-19-
על כן ,קשה להסיק מהניסיון שנצבר ממגפות שפעת כיצד סגירה של בתי
ספר תשפיע על התפשטות .COVID-19
השפעת סגירתן של מערכות חינוך בעולם על התחלואה
 .8מרבית מדינות העולם סגרו את הלימודים הפרונטליים במערכות החינוך ועברו
ללמידה מרחוק במהלך חודש מרס (ראו איור  .)1עם זאת ,כמה מדינות הותירו
את מערכות החינוך פתוחות ,בדגש על גני ילדים ומסגרות המיועדות לילדים
שהוריהם עובדים חיוניים[.]9
 .9המדינות הבאות נבדלות משמעותית מאחרות ביחס למדיניות שהנהיגו:
א .שוודיה ופינלנד – סגרו את התיכונים ומעלה בלבד.
ב .סינגפור – סגרה את מערכת החינוך רק ב 7-באפריל (שלב מאוחר).
ג.

טאיוואן – לא סגרה את מערכות החינוך כלל.
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איור  - 1מפה המתארת את סגירת מערכות החינוך בעקבות נגיף הקורונה ,עדכנית לתאריך ה-
24/04/20

האם סגירת בתי ספר אכן השפיעה על התפשטות מגפת קורונה במדינות
השונות?
 .10לפי שעה אין מידע מהימן רב בדבר מידת ההשפעה של סגירת מוסדות
החינוך על מהלך המגפה ברחבי העולם.
 .11מחקר שבוצע בבריטניה העלה כי סגירת בתי ספר ,כפעולה בפני עצמה ,לא
השפיעה רבות על שיעור התמותה אף שבמודל שלהם הניחו החוקרים כי ישנה
הדבקה רבה מילדים ללא תסמינים[.]12
 .12כמו כן ,אפשר להשוות בין עקומת התח לואה והתמותה של מדינות אשר
סגרו את מערכות החינוך שלהן לבין כאלה שלא עשו כן .הבסיס להשוואה
זו הוא העובדה שבפועל מוסדות החינוך הם מקום התכנסות יומי של ילדים ובני
נוער הבאים מבתי אב שונים ,ומשכך הם נחשבים למוקד שדרכו עשוי להתרחב
מעגל הנדבקים.
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 .13על פי הנחת יסוד זו ,צפוי היה שנראה כי במדינות אשר לא סגרו את מערכות
החינוך כלל (טאיוואן) ,שסגרו אותן בשלב מאוחר (סינגפור) או שביטלו את
הלימודים רק בעבור שכבות הגיל הבוגרות יותר (שוודיה) – שיעורי התחלואה
והתמותה גבוהים בהרבה.
 .14אך בפועל ,ההשוואה בין מגמות התפשטות המחלה והתמותה בין
המדינות ,הן באסיה הן באירופה ,אינה מוכיחה כי סגירת מערכות
החינוך השפיעה על שיעורי התחלואה והתמותה בהן (למעלה או למטה).
ברוב מדינות העולם ,סגירת בתי ספר נעשתה במקביל לפעולות מנע
אחרות כגון סגירת פעילות המשק והמסחר והגבלות תנועה חמורות שהושתו
על האזרחים .על כן ,קשה מאוד לבודד את ההשפעה של סגירת בתי הספר
על היקפי התחלואה (לא בוצעו מחקרים בעולם המבקשים לכמת את
ההשפעה של סגירת מערכות החינוך לבדה על מהלך המגפה).
 .15כמו כן ,כאשר בוחנים את המדינות שבהן מערכות החינוך נשארו
פתוחות ,מזהים בהן כמה מאפיינים שאינם קיימים בהכרח בשאר
מדינות העולם ,ובפרט בישראל .בין היתר ,אפשר למנות את מידת הצפיפות
ה נמוכה של תלמידים בכיתות ,הרגלי היגיינה משופרים ,משמעת ואמינות של
הורי התלמידים ,הקפדה "מובנית" של האוכלוסייה על המרחב האישי ועוד.
מאפיינים ייחודיים אלה עשויים היו לאפשר שגרת לימודים הכרוכה בשיעורי
הדבקה נמוכים ,ומשכך קיים קושי נוסף להסיק בהכרח מניסיונן באשר לצפוי
בישראל:
א .שוודיה :לפי מדד ה ,OECD-מספר התלמידים הממוצע בכיתה במדינה הוא
 19תלמידים .נוסף על כך ,הממשלה הטילה הנחיות על מוסדות החינוך
שנשארו פתוחים[ :]13שמירת מרחק וביטול אירועים רבי משתתפים; הקפדה
על חיטוי והיגיינה (בתי הספר עוברים חיטוי שלוש פעמים ביום); בידוד
תלמידים אשר פיתחו תסמינים והרחקתם מבית הספר.
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ב .גם בטאיוואן נהוגות נורמות חברתיות הכוללות שמירה על היגיינה ,ריחוק
חברתי וחבישת מסכות גם בשגרה .במוסדות החינוך מקפידים על כללי
[]15

היגיינה הכוללים

מתקנים לחיטוי ידיים ,חבישת מסכות למעט בשעת

האוכל – אך בשעת האוכל מותקנות מחיצות פלסטיות שמפרידות בין ילדים.
ג.

סינגפור :קיימות נורמות חברתיות הכוללות שמירה על היגיינה ,ריחוק
חברתי ועטיית מסכות גם בשגרה .בתי הספר הקפידו על הנחיות מחמירות
(החל מ 27-בינואר ועד שנסגרו) שפרסם משרד החינוך ,וביניהם :מדידת חום
לתלמידים ,יציאת עובדים לחל"ת ,הרחקת תלמידים ששבו מחו"ל ,הפסקות
ויציאות הביתה באופן מדורג ובקבוצות קטנות.

הגרפים מנורמלים ל 1,000,000-איש.
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סיכום
.16

ילדים נדבקים ב ,COVID-19-אך ברוב המקרים המוחלט הם חווים
מחלה קלה בלבד .על כן ,הסיכון לילדים ממחלה זו מוערך כנמוך.

.17

בשלב זה לא ברור מה כושר ההדבקה של ילדים בסביבתם ומה חלקם
האמיתי בהפצת המחלה באוכלוסייה ,אם כי מסתמן שהם מדביקים אחרים
פחות ממבוגרים.

.18

לפי שעה קשה לקבוע את מידת ההשפעה של סגירת מוסדות החינוך
(או פתיחתם) על קצב התפשטות המגפה מהניסיון שנצבר בעולם עד
כה .זאת ,כאמור ,כיוון שקשה לבודד את ההשפעה של אופי פעילות מערכת
החינוך במדינות השונות מהגבלות משמעותיות שהוטלו במקביל על
האוכלוסייה ובשל מאפיינים תרבותיים-חברתיים ייחודיים של כל מדינה
(העשויים להשפיע על קצב ההדבקה במערכות החינוך בה).

.19

באופן דומה ,במדינות הצפויות לפתוח בקרוב את מערכות החינוך
(דנמרק) ,מתוכננים צעדים נוספים להקלת הפעילות במשק במקביל
באופן שיקשה לבודד את השפעת החזרה ללימודים על קצב המגפה
באותן מדינות.

.20

על כן ,אנו ממליצים למקד את המאמץ במחקרים אפידמיולוגיים-קליניים
ייעודיים לבחינת יכולת ההדבקה של ילדים את סביבתם (בפרט
במשפחות ברוכות ילדים) .זאת ,ככלי תומך להחלטות הצפויות על קיום
והרחבה משמעותית של מסגרות הלימודים בצל המגפה.
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נספח א
היקפי תחלואה בקרב ילדים במדינות העולם
מדינה

שיעור הילדים מסך החולים

שיעור הילדים שמתו

ארה"ב

5%

שלושה מקרים

סין

2.1%

0.18%

דרום קוריאה

6.78%

0%

רומניה

3.97%

-

סלובניה

8.5%

0%

אסטוניה

3.22%

-

קנדה

4.89%

0%

דנמרק

3.54%

-

ניו זילנד

9.62%

0%

איטליה

1.6%

-

ספרד

0.88%

-
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נספח ב
מועדי סגירת מערכות החינוך במדינות השונות והצפי לפתיחתן מחדש
(בחלק מהמדינות מדובר בנתון רשמי ובחלקן הערכות בלבד)

צפי לתחילת פתיחה של

מדינה

מועד סגירת מערכת החינוך

איטליה

 4במרס

 4במאי

יוון

 10במרס

 10במאי

צ'כיה

 11במרס

 20באפריל (אוני')

צרפת

 12במרס

 11במאי

ספרד

 12במרס

ספטמבר

דנמרק

 13במרס

 15באפריל (עד כיתה ה')

אוסטריה

 16במרס

 15במאי

גרמניה

 18במרס

 20באפריל (בחינות)

שבדיה

 18במרס (תיכון ומעלה)

ללא

בריטניה

 20במרס

 11במאי

רוסיה

 23במרס

ללא

פינלנד

 30במרס (תיכון ומעלה)

 13במאי

נורווגיה

 12במרס

 20באפריל (גנים)

סין

 31בינואר

 31באפריל  -חזרה חלקית

סינגפור

 7באפריל

ללא

הונג קונג

 3בפברואר

ללא

דרום קוריאה

 3במרס

ללא

יפן

 17לאפריל

ללא
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