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 ןוסיח עדימ ןולע

 ,תמדא ,תרזח ,תבצח דגנ( עבורמ ןוסיח
       תעדל םיכירצ המ :חור תועובעבאו

 תועובעבאו ,תמדא ,תרזח ,תבצח עונמל לוכי עבורמה ןוסיחה
.חור

 תומודא םייניעו ,תלזנ ,לועיש ,םוחל םורגל הלולע תבצח•
 תא הסכמ החירפ ,הלאה םינימסת ירחא ,ללכ ךרדב ;תועמודו
 םירושק בורל( םיפקתהל םורגל הלולע תבצח .ףוגה לכ
 םיתיעל .תואיר תקלדו ,לושלש ,םיינזוא תקלד ,)םוחל
 .תוומל וא יחומ קזנל םורגל הלוכי תבצח ,תורידנ
 ,תופייע ,םירירש באכ ,שאר באכ ,םוחל םורגל הלולע תרזח•

.םיינזואל תחתמ תושיגר תוחופנ קור תוטולב ,ןובאית ןדבוא
 טוח יוסיכ וא/ו חומב תוחיפנ ,תושרחל םורגל הלולע תרזח
 םיתיעל ,וא ,תולחשב וא םיכשאב תובאוכ תוטולב ,הרדשה
 .תוומל ,תורידנ
,שאר באכ ,החירפ ,ןורג באכ ,םוחל םורגל הלולע תמדא•

 יצחב םיקרפמ תקלדל םורגל הלולע תמדא .םייניעב יוריגו
 הלוח השיא םא .תורגובמ םישנבו תורגבתהה ליגב םישנ
תדלל וא הלפה רובעל הלולע איה ,ןויריהב איה רשאכ תמדאב
  .םירומח םידלומ םימומ םע קונית
 ,םוחל ףסונב ,דורג םע החירפל םורגל הלולע חור תועובעבא•

 הלולע חור תועובעבא .שאר באכו ,ןובאית ןדבוא ,תופייע
 תוחיפנ ,םדה ילכ תקלד ,תואיר תקלד ,רוע תוקלדל םורגל
 ,תומצעה ,םדה םוהיזו ,הרדשה טוח יוסיכ וא/ו חומב
 םילבקמ חור תועובעבאב םילוחש םישנא רפסמ .םיקרפמהו
 .רתוי רחואמ םינש תרגוח תקבלש םשב תבאוכ החירפ

 .םייחה לכל ורמשיי עבורמה ןוסיחה םע םינסחתמש םישנאה בור
 םישנאה רפסמ תא וניטקה םיהובג םינוסיח ירועישו םינוסיח
  .תירבה תוצראב הלאה תולחמב םילוחש

 12 דע םישדוח 12 ליגב םידליל ןתניהל לוכי עבורמה ןוסיחה
 :ללכ ךרדב ,םינש

 םישדוח 15 דע םישדוח 12 יאליגב :הנושאר הנמ •
  םינש 6 דע םינש 4 יאליגב :היינש הנמ•

 .םירחא םינוסיח ומכ ןמזה ותואב ןתניהל לוכי עבורמה ןוסיחה
 ,םינוסיח ינש לבקל םילוכי םידלי המכ ,עבורמה ןוסיחל םוקמב
 ןוסיחו – תמדאו ,תרזח ,תבצח – תולחמה שולש דגנ םהמ דחא
 תתל לוכי ךלש תואירבה יתוריש קפס .חור תועובעבא דגנ רחא
  .עדימ דוע ךל

 :םא ןוסיחה תא להנמש םדאל ידיגה/דגה
 לש תמדוק הנמל תיגרלא הבוגת ןסחתמש םדאל התייה •

 ,תבצח( תולחמה שולש דגנ ןוסיחל וא ,עבורמה ןוסיחה
 שי םא וא ,חור תועובעבא דגנ ןוסיחל וא ,)תמדאו ,תרזח
  .וייח תא תנכסמש הרומח היגרלא ןסחתמש םדאל
  .ןויריהב ילוא איהש תבשוח וא ןויריהב תנסחתמש השיאה•
 םדאל שי םא וא ,תשלחומ ןוסיח תכרעמ ןסחתמש םדאל שי•

 לש הירוטסיה הל/ול שיש תוחא וא ,חא ,הרוה ןסחתמש
   .תודלומ וא תויתשרות ןוסיחה תכרעמ תויעב
 וא םמדל ול םרוגש בצמ רבעב וא וישכע ןסחתמש םדאל שי•

 .תולקב עגפיהל
 םדאל שי םא וא ,םיפקתה לש הירוטסיה ןסחתמש םדאל שי•

 לש הירוטסיה הל/ול שיש תוחא וא ,חא ,הרוה ןסחתמש
 .םיפקתה
 תיליצילס הצמוח תחקל ןנוכתמ וא חקול ןסחתמש םדאה•

  .)ןיריפסא ומכ(
 םד ירמוח לביק וא םד יוריע הנורחאל לביק ןסחתמש םדאה •

  .םירחא
 .תפחשב הלוח ןסחתמש םדאה•
 תועובשה תעבראב רחא ןוסיח לביק ןסחתמש םדאה•

   .םינורחאה

-ב תורחא תופשבו תירבעב ןוסיח עדימ ינולע ןומה שי
www.immunize.org/vis. 
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 טילחהל לולע ךלש תואירבה יתוריש קפס ,םימיוסמ םירקמב
 ץילמהל לוכי וא ידיתע ךיראתל עבורמה ןוסיחב תונסחתה תוחדל
 ,תמדאו ,תרזח ,תבצח דגנ ןושארה – םינוסיח ינש לבקי דליהש
  .עבורמה ןוסיחה םוקמב ,חור תועובעבא דגנ ינשהו
 
 םע םידלי .ןסחתהל םילוכי ,תלזנ ןוגכ ,תולק תולחמ םע םידלי
 םהש דע תוכחל םיכירצ ללכ ךרדב תורומח וא תוינוניב תולחמ
  .עבורמה ןוסיחה תא ולבקי םהש ינפל וששואתי
 
 .עדימ דוע ךל תתל לוכי ךלש תואירבה יתוריש קפס
 
   
 
 םילוכי תנתינ הקירזה ובש םוקמב החירפ וא ,תוימומדא ,באכ •

  .עבורמה ןוסיחב תונסחתה ירחא תורקל
 םישחרתמ ןורגב וא םייחלב וא תוטולבה תוחיפנ וא םוח •

  .עבורמה ןוסיחב תונסחתה ירחא םימעפל
 שרחתהל םילוכי ,םוחל םירושק תובורק םיתיעל ,םיפקתה •

 ההובג רתוי םיפקתהה תנכס .עבורמה ןוסיחב תונסחתה ירחא
 םינוסיחב תונסחתה ירחאש עבורמה ןוסיחב תונסחתה ירחא
 זאו )תמדאו ,תרזח ,תבצח( תולחמה שולשל םידרפנ
 הרדסב הנושארה הנמה ומכ ןותנ ןוסיחהשכ חור תועובעבאל
 עיצהל לוכי ךלש תואירבה יתוריש קפס .םיריעצ רתוי םידליב
  .ךתב/ךנב רובע םימיאתמה םינוסיחה לע ךל
 תולוכי הלא .תורידנ םיתיעל תושחרתמ תורומח רתוי תובוגת •

 תריפס ,הרדשה טוח וא/ו חומה תוחיפנ ,תואיר תקלד לולכל
 הלבח וא םומידל םורגל הלולעש תינמז הכומנ םדה תויסט
  .םיליגר יתלב
 לוכי הזה ןוסיחה ,תורומח ןוסיחה תכרעמ תויעב םע םישנאב •

 תויעב םע םישנא .םייחה תא ןכסל לוכיש םוהיזל םורגל
  .עבורמה ןוסיחה לבקל םיכירצ אל תורומח ןוסיחה תכרעמ

 
 תוחתפתה .החירפ חתפי ןוסיחה תא לביקש םדאש ירשפא הז
 תועובעבא לש ןוסיחהמ קלחל הרושק תויהל הלוכי החירפה
 אלל והשימל טשפתהל הלכי חורה תועובעבא ןוסיח ףיגנו ,חורה
 תוכרעמ םע םישנאמ קחרתהל ךירצ החירפ חתפמש ימ .ןוסיח
 קפס םע ירבד/רבד .םלעית החירפהש דע תוקוניתו תושלח ןוסיח
  .דוע דומלל ידכ ךלש תואירבה יתוריש
 
 תקבלש םילבקמ חורה תועובעבא דגנ םינסחתמש םישנא המכ
 תונסחתה ירחא ריבס תוחפ הברה הז .רתוי רחואמ םינש תרגוח
    .חורה תועובעבא תלחמ ירחאש
 
 תוברל ,םייאופר םיכילה ירחא םיפלעתמ םישנא ,םימעפל
 ה/תא םא ךלש תואירבה יתוריש קפסל ידיגה/דגה .תונסחתה
  .םיינזואב לוצלצ וא הייארב םיוניש הווח וא תרוחרחס ה/שיגרמ

 
 תיגרלא הבוגתל םורגי ןוסיחש שולק יוכיס שי ,ןוסיח לכ םע ומכ
  .תוומ וא ,תרחא הרומח העיצפ ,הרומח
 
 
 
 

 ןמ אצוי ןסחתהש םדאהש ירחא שחרתהל הלולע תיגרלא הבוגת
 ,תדפרס( הרומח תיגרלא הבוגת ינמיס האור ה/תא םא .האפרמה
 ,הריהמ בל תמיעפ ,המישנ יישק ,ןורגב וא םינפב תוחיפנ
 יאיבה/אבהו ,911-ל ירשקתה/רשקתה ,)השלוח וא ,תרוחרחס
  .בורקה םילוחה תיבל םדאה תא
 
 קפסל ירשקתה/רשקתה ,ךתוא םיגיאדמש םינמיס דוע שי םא
  .ךלש תואירבה יתוריש
 
 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 1-ל ירשקתה/רשקתה וא-
 םינוסיח לש םיקיזמ םיעוריאל חווידה תכרעמ .800-822-7967

 .תוצע ןתונ וניא תכרעמה תווצו ,תובוגת חווידל קר
 
 
  
 
 תילרדפ תינכת איה ןוסיח יעגפנ יוציפל תימואל ןוסיח תינכת
 םינוסיח ידי-לע ועגפנ ילואש םישנא תוצפל ידכ הרצונש
-ב תינכתה לש טנרטניאה רתאב ירקב/רקב .םימיוסמ

www.hrsa.gov/vaccinecompensation וא 
 תינכתה לע דומלל ידכ 1-800-338-2382-ל ירשקתה/רשקתה
  .תועיבת תשגה לע ןמז תלבגה שי .העיבת תשגה לעו
 
 
 
  .ךלש תואירבה יתוריש קפס תא ילאש/לאש •
 דרשמל וא ךלש ימוקמה תואירבה דרשמל ירשקתה/רשקתה •

  .ךתנידמ לש תואירבה
 :)CDC( ןתעינמו תולחמ תרקבל םיזכרמה םע רשק ירוצ/רוצ •

o וא 1-800-232-4636-ל ירשקתה/רשקתה 
o תולחמ תרקבל םיזכרמה לש טנרטניאה רתאב ירקב/רקב 

 www.cdc.gov/vaccines-ב ןתעינמו
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