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 ןוסיח עדימ ןולע

  B גוסמ תיפיגנ תבהצ דגנ ןוסיחה
  תעדל םיכירצ המ :)B סיטיטפה(

 תבהצ עונמל לוכי B גוסמ תיפיגנ תבהצ דגנ ןוסיחה
 .)B גוסמ תיפיגנ דבכ תקלד ,B סיטיטפה( B גוסמ תיפיגנ
 םורגל הלוכיש דבכ תלחמ איה B גוסמ תיפיגנ תבהצ
 ליבוהל הלוכי איה וא ,תועובש המכל תכשמנש הלק הלחמל
  .םייחה לכ ךרואל תכשמנש הרומח הלחמל
 רצק חווטל הלחמ אוה B גוסמ תיפיגנ תבהצב דח םוהיז •

 ,הליחב ,ןובאית ןדבוא ,תופייע ,םוחל ליבוהל הלוכיש
 האוצ ,ההכ ןתש ,בוהצ רוע וא םייניע( תבהצ ,האקה
 .ןטבו ,םירירש ,םיקרפמב באכו ,)הרופא
 חווטל הלחמ אוה B גוסמ תיפיגנ תבהצב ינורכ םוהיז •

 .םדא לש ףוגב ראשנ B תבהצ ףיגנשכ תשחרתמש ךורא
 גוסמ תיפיגנ תבהצב ינורכ םוהיז םיחתפמש םישנאה בור
B לוכיו דואמ רומח ןיידע אוה ךא ,םינימסת םיווח אל 
 .תוומו ,דבכה ןטרס ,)תמחש( דבכב העיגפל ליבוהל
 תבהצ ץיפהל םילוכי ינורכ ןפואב םימהוזמ םהש םישנא
 םישנאה םא וליפא ,םירחא םישנאל B גוסמ תיפיגנ
 .םמצעב םילוח םיארנ וא םישיגרמ םניא םימהוזמה

 ילזונ וא ,ערז ,םד רשאכ תטשפתמ B גוסמ תיפיגנ תבהצ
 םיסנכנ B גוסמ תיפיגנ תבהצ ףיגנב םיעוגנ םירחא ףוג
 םהדזהל םילוכי םישנא .םוהיז אלל רחא םדא לש ףוגל
  :ךרד
קוניתה ,B גוסמ תיפיגנ תבהצב הלוח אמיא םא( הדיל •

  )םהדזהל לוכי הלש
 םע םייניש תושרבמ וא חוליג יניכס ןוגכ םיצפח ףותיש •

  עוגנ םדא
  עוגנ םדא לש םיחותפ םיעצפ וא םדה םע רשק •
 ה/עוגנ תפתוש/ףתוש םע ןימ יסחי •
  םימס תקרזהל רחא דויצ וא ,םיקרזמ ,םיטחמ ףותיש •
  םידח םירישכמ וא םיטחממ הריקדמ םדל תופשחיה •

 B גוסמ תיפיגנ תבהצ דגנ ןוסיחב םינסחתמש םישנאה בור
  .םייחה לכל םיניסח

 ידי-לע ןתינ ללכ ךרדב B גוסמ תיפיגנ תבהצ דגנ ןוסיחה
  .תוקירז עברא וא ,שולש ,םייתש

 לש םהלש הנושארה הנמה תא לבקל םיכירצ םיטועפ
 ומילשי ללכ ךרדבו הדילב B גוסמ תיפיגנ תבהצ דגנ ןוסיחה
 בר ןמז חקיי הז םימעפל( םישדוח השיש ליגב הרדסה תא
  .)הרדסה תא םילשהל ידכ םישדוח השישמ רתוי

-עשת ליגמ םיריעצ םהש תורגבתהה ליגב םירענו םידלי
 םג םיכירצ ןוסיחה תא ולביק אל ןיידעש םינש הרשע
  .ןסחתהל

 םירגובמ רובע ץלמומ םג B גוסמ תיפיגנ תבהצ דגנ ןוסיחה
 :ןוסיח אלל םימיוסמ
 ה/עוגנ יהשימ/והשימ םע ןימ יסחי םימייקמש םישנא •

 B גוסמ תיפיגנ תבהצב
 תימגונומ םיסחי תכרעמב אל םהש תינימ םיליעפ םישנא •

  ךורא חווטל
  ןימ תולחמ ליבשב לופיט וא הכרעה םישפחמש םישנא •
  םירבג םע ןימ יסחי םימייקמש םירבג •
 םימס תקרזה דויצ וא ,םיקרזמ ,םיטחמ םיקלוחש םישנא •

  םירחא םישנא םע רחא
 תיפיגנ תבהצ הל/ול שיש יהשימ/והשימ םע םייחה םישנא •

 B גוסמ
 לש הנכסב ירוביצ ןוחטיבו הלצה ידבוע ,תואירב ידבוע •

 ףוג ילזונ וא םדל הפישח
 םייתוחתפתה םיבוכיע םע םישנאל םינקתמ יתווצו םירייד •
  רהוס יתבב םישנא •
  תינימ הפיקת ינברק •
 תבהצ לש םיהובג רתוי םירועיש םע םירוזאב םילייטמ •

 B גוסמ תיפיגנ
 ,סדייאה תלחמ ,הילכ תלחמ ,ינורכ דבכ תקלד םע םישנא •

  תרכוס וא ,C גוסמ תיפיגנ תבהצ םע םוהיז
B גוסמ תיפיגנ תבהצ ינפמ ןגומ תויהל הצורש ימ לכ •

-ב תורחא תופשבו תירבעב ןוסיח עדימ ינולע ןומה שי
www.immunize.org/vis. 

Many vaccine information statements are 
available in Hebrew and other languages. 
See www.immunize.org/vis.   
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 ןמזה ותואב ןתניהל לוכי B גוסמ תיפיגנ תבהצ דגנ ןוסיחה
  .םירחא םינוסיח םע

 
 :םא ךלש תואירבה יתוריש קפסל ידיגה/דגה
 הנמ תלבק רחאל תיגרלא הבוגת ןסחתמש םדאל התייה •

 םא וא ,B גוסמ תיפיגנ תבהצ דגנ ןוסיחה לש תמדוק
  .וייח תא תנכסמש הרומח היגרלא ןסחתמש םדאל שי

 
 לולע ךלש תואירבה יתוריש קפס ,םימיוסמ םירקמב
 B גוסמ תיפיגנ תבהצ דגנ ןוסיחב תונסחתה תוחדל טילחהל
  .ידיתע ךיראתל
 
 .ןסחתהל םילוכי ,תלזנ ןוגכ ,תולק תולחמב םילוחש םישנא
 ללכ ךרדב תורומח וא תוינוניב תולחמב םילוחש םישנא
 תא ולבקי םהש ינפל וששואתי םהש דע תוכחל םיכירצ
  .B גוסמ תיפיגנ תבהצ דגנ ןוסיחה
 
  .עדימ דוע ךל תתל לוכי ךלש תואירבה יתוריש קפס
 
 
 
 
 תווהתהל םילוכי םוח וא תנתינ הקירזה ובש םוקמב באכ •

  .B גוסמ תיפיגנ תבהצ דגנ ןוסיחב תונסחתה ירחא
 
 תוברל ,םייאופר םיכילה ירחא םיפלעתמ םישנא ,םימעפל
 םא ךלש תואירבה יתוריש קפסל ידיגה/דגה .תונסחתה
 וא הייארב םיוניש הווח וא תרוחרחס ה/שיגרמ ה/תא
  .םיינזואב לוצלצ
 
 הבוגתל םורגי ןוסיחש שולק יוכיס שי ,ןוסיח לכ םע ומכ
  .תוומ וא ,תרחא הרומח העיצפ ,הרומח תיגרלא
 
 
 

 ןסחתהש םדאהש ירחא שחרתהל הלולע תיגרלא הבוגת
 תיגרלא הבוגת ינמיס האור ה/תא םא .האפרמה ןמ אצוי
 ,המישנ יישק ,ןורגה וא םינפה חופינ ,תדפרס( הרומח
 ,)השלוח וא ,תרוחרחס ,הריהמ בל תמיעפ
 תיבל םדאה תא יאיבה/אבהו ,911-ל ירשקתה/רשקתה
  .בורקה םילוחה
 
 ירשקתה/רשקתה ,ךתוא םיגיאדמש םינמיס דוע שי םא
  .ךלש תואירבה יתוריש קפסל
 
 חווידה תכרעמל תוחוודמ תויהל תוכירצ תוקיזמ תובוגת
 יתוריש קפס .)VAERS( םינוסיח לש םיקיזמ םיעוריאל
 ה/לוכי ה/תא וא ,חודה תא שיגי ללכ ךרדב ךלש תואירבה
 לש טנרטניאה רתאב ירקב/רקב .ךמצעב הז תא תושעל

VAERS ב-www.vaers.hhs.gov ירשקתה/רשקתה וא 
 לש םיקיזמ םיעוריאל חווידה תכרעמ .1-800-822-7967-ל
 .תוצע ןתונ וניא תכרעמה תווצו ,תובוגת חווידל קר םינוסיח
 
 
  
 
 תינכת איה ןוסיח יעגפנ יוציפל תימואל ןוסיח תינכת
 ידי-לע ועגפנ ילואש םישנא תוצפל ידכ הרצונש תילרדפ
 תינכתה לש טנרטניאה רתאב ירקב/רקב .םימיוסמ םינוסיח
 וא www.hrsa.gov/vaccinecompensation-ב
 לע דומלל ידכ 1-800-338-2382-ל ירשקתה/רשקתה
 תשגה לע ןמז תלבגה שי .העיבת תשגה לעו תינכתה
  .תועיבת
 
 
 
  .ךלש תואירבה יתוריש קפס תא ילאש/לאש •
 וא ךלש ימוקמה תואירבה דרשמל ירשקתה/רשקתה •

  .ךתנידמ לש תואירבה דרשמל
 ןתעינמו תולחמ תרקבל םיזכרמה םע רשק ירוצ/רוצ •

)CDC(: 
o וא 1-800-232-4636-ל ירשקתה/רשקתה 
o תרקבל םיזכרמה לש טנרטניאה רתאב ירקב/רקב 

 www.cdc.gov/vaccines-ב ןתעינמו תולחמ
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