
 

 

 אגף לאפידמיולוגיה
 משרד הבריאות

Division of Epidemiology 
Ministry of Health 

 ירושלים  1176ת.ד.
epidemdiv@moh.health.gov.il 

 02-5655950 פקס:  02-5080522 טל:

 P.O.B 1176 Jerusalem  
  epidemdiv@moh.health.gov.il 

Tel: 972-2-5080522 Fax: 972-2-5655950 
 

 

 י"ג בתמוז, התשפ"ב                                                                                                         
                                                                                                                  12/07/2022 

 830958022סימוכין:                                                                                                          
   

 

 לכבוד

 רופאי המחוזות והנפות

 קופות חולים  -מנהלים רפואיים

 מנהלי בתי חולים כלליים 

 

 

 6עדכון מספר  - 2022הנדון: הנחיות להתמודדות עם התפרצות הפוליו 
 סימוכין: 

 כאןראו  534463022מס' סימוכין  13.04.22-מעודכן ל - 2022הנחיות להתמודדות עם התפרצות הפוליו 

( במסגרת שירותי בריאות לתלמיד מס' סימוכין bOPVמתן חיסונים נגד נגיף הפוליו בתרכיב חי מוחלש )

 כאןראו  795542922

 כאןראו  578661722מס' סימוכין  26.04.22 -מעודכן ל - 2022הנחיות להתמודדות עם התפרצות הפוליו 

 

מבצע החיסונים נגד נגיף הפוליו הסתיים, אך נוכח המשך קיום ממצאים חיוביים לנגיף הפוליו בניטור 

 הביוב, להלן ההנחיות לתוכנית החיסונים נגד נגיף הפוליו לעת הזאת :

(. למועד זה יוקדמו DTaP- IPV- Hibונה בתרכיב המחומש )תינתן מנה ראש שבועות 6בגיל  .1

גם חיסון נגד זיהומים פנוימוקוקיים וחיסון נגד זיהום הנגרם על ידי נגיף הרוטה. מועד זה 

 מחליף את המועד של גיל חודשיים.
 

מנה ראשונה  ( יחד עםDTaP- IPV- Hibתינתן מנה שניה של תרכיב מחומש ) חודשים* 4בגיל  .2

כמו כן, יינתנו במועד זה חיסון נגד זיהומים  (.bOPVבתרכיב חי מוחלש ) של חיסון

 פנוימוקוקיים וחיסון נגד זיהום הנגרם על ידי נגיף הרוטה.
 

 לעיל.    2פי ההנחיות שבסעיף -שבועות יש לחסן במועד שנקבע על 10* ילדים עבורם כבר נקבע  תור לגיל  

 חודשים לבדיקת גדילה והתפתחות, זאת בהתאם  4בגיל לביקור טיפת חלב גם  במקרים אלה יוזמנו

 להנחיות שהיו עד כה.

 

מנה שנייה  יחד עם (DTaP- IPV- Hib)תרכיב מחומש תינתן מנה שלישית של  חודשים 6בגיל  .3

 כן יתר החיסונים המפורטים בטבלה להלן.ו (bOPVשל חיסון בתרכיב חי מוחלש )
 

 שנייה bOPVמנת  ןשתי מנות חיסון נגד פוליו תינת חודשים ומעלה שטרם קיבלו 6לילדים בני  .4

 שבועות  לפחות מהמנה הראשונה. 4בביקור המתוכנן הבא בטיפת חלב, ובתנאי שחלפו 
 

mailto:sar@moh.health.gov.il
mailto:sar@moh.health.gov.il
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/epi-534463022/he/files_regulation_epidemiology_epi-534463022.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/epi-534463022/he/files_regulation_epidemiology_epi-534463022.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/epi-795542922/he/files_regulation_epidemiology_epi-795542922.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/epi-795542922/he/files_regulation_epidemiology_epi-795542922.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/epi-598299822/he/files_regulation_epidemiology_epi-598299822.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/epi-598299822/he/files_regulation_epidemiology_epi-598299822.pdf


 

 

 אגף לאפידמיולוגיה
 משרד הבריאות

Division of Epidemiology 
Ministry of Health 

 ירושלים  1176ת.ד.
epidemdiv@moh.health.gov.il 

 02-5655950 פקס:  02-5080522 טל:

 P.O.B 1176 Jerusalem  
  epidemdiv@moh.health.gov.il 

Tel: 972-2-5080522 Fax: 972-2-5655950 
 

 .bOPVלהשלמת שתי מנות )לא כולל(  שנים 6יבוצע יישוג לילדים עד שימלאו להם  .5
 

 -עד ל( bOPV) יש להמשיך השלמת חיסון בתרכיב חי מוחלש התלמיד בריאותשרותי ב .6

 במסגרת מוקדי השלמה לחיסוני השגרה על פי ההנחיות שבסימוכין. 31.08.22
 

 

 ההנחיות תקפות עד להודעה חדשה בנושא. 

 הואילו להעביר הנחיות אלה לכל הנוגעים בדבר במוסדכם.

 

 

 

 

  

 בברכה,  

          

 פרופ' אמיליה אניס        

 מנהלת האגף לאפידמיולוגיה  
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 2022יולי  ,שנים )לא כולל( 6לוח זמני לחיסוני שגרה עד גיל 

, )טטנוס(פלצת  Bדלקת כבד  גיל
)דיפטריה(, אסכרה 

שעלת, שיתוק 
תרכיב  -)פוליוילדים 

המופילוס  מומת(
 bאינפלואזה 

 שיתוק ילדים
תרכיב חי 

  מוחלש
(bOPV ) 

 חיסון נגד זיהומים 
 יםיפנוימוקוק

חיסון נגד זיהומים 
הנגרמים על ידי 

 רוטההנגיף 

חצבת, חזרת, 
אדמת ואבעבועות 

 רוח

 Aדלקת כבד 

       V בלידה בביה"ח

       V חודש

   V  V V  שבועות 6

   V V V V  חודשים 4

   V V V  V חודשים 6

  V  V  V  חודשים 12

 V       חודשים 18

 V       חודשים 24
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 העתקים:

  , מנכ"לפרופ' נ. אש

 משנה למנכ"ל ד"ר ס. מנדלוביץ, 

 ד"ר ש. אלרעי פרייס, ראש שרותי בריאות הציבור 

 רפואהחטיבת ה, ראש ה. מזרחי ד"ר

 חברי הנהלה מורחבת, משרד הבריאות

 קול, מ"מ סמנכ"ל הסברה ויחסים בינלאומיים .מר ע

 גולדברג, אחות ראשית ארצית וראש מנהל הסיעודד"ר ש. 

 מנהלת המחלקה לאם, לילד ולמתבגר צימרמן,. דד"ר 

 מר א. שלזינגר, ראש מטה בריאות הציבור

   גב' א. גנס, אחות מפקחת ארצית, בריאות הציבור

 מפקחת ארצית בריאות הציבורגב' א. סטולרמן, מ"מ 

 ות הציבורד"ר ר. ישי, מנהלת המחלקה למעבדות, בריא

 פרופ' א. מנדלסון, מנהלת המעבדה המרכזית לנגיפים, בריאות הציבור

 ד"ר נ. טיימן ירדן, סגנית מנהלת המחלקה למעבדות, בריאות הציבור

 ד"ר ד. נוף , יועצת בכירה, המחלקה למעבדות בריאות הציבור

 ד"ר א. מור, המעבדה המרכזית לנגיפים

 בריאות הציבורמר ר. רביע, ממונה מנהל שרותי 

 גב' ב. אלרן, ע/ מפקחת ארצית בבריאות הציבור

 גב' ר. ברוך, עוזרת מפקחת ארצית

 גב' י. יצחקי, אחראית ארצית תחום בקרה בריאות התלמיד

 מגר' א. מרום, מ"מ מנהל אגף הרוקחות

   מפקחות מחוזיות ונפתיות, לשכות הבריאות

 אחיות אפידמיולוגיות, לשכות הבריאות

 . כרמלי, מנהל המרכז הארצי למניעת זיהומים ועמידות לאנטיביוטיקהפרופ' י

 פרופ' מ. שוובר, מנהל היחידה הארצית למניעת זיהומים

 2022ועדה מייעצת בנושא התפרצות פוליו 

 מייעצת למחלות זיהומיות וחיסונים  ועדה

 מרכזי אם וילד, לשכות הבריאות   

 דובר

 . דהן, מנהלת "קול הבריאות"טגב' 

   גב' ג. שמחוני, מנהלת חטיבת התרופות, שראל

  מנהלות השירות המונע, קופות החולים

 אגף לרפואה ציבורית עיריית ת"א           אחות מפקחת ראשית, , גב' נ. רון

 גב' א. מני בן יוסף, מנהלת אגף שרותי בריאות הציבור, עיריית ירושלים

 אביב-ותלמנהלות השירות המונע, עיריות ירושלים 

 ד"ר ש. ארבל אלון, רופאה ראשית, משרד הרווחה

 , מנהל מרפאת פליטיםמר ד. סקאלנסקי

 ד"ר א. צוואנג, מנהל רפואי, מרפאת פליטים
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 חברי האיגוד למחלות זיהומיות

 ד"ר ב. לב, יו"ר הצט"מ

 , יו"ר החברה הישראלית לפדיאטריה קלינית )חיפ"ק(קליין קרמר. ע פרופ'

 ד"ר ש. ברק, יו"ר חיפ"א לפדיאטריה אמבולטורית

 איגוד רופאי הילדים, יו"ר גרוסמן. צ פרופ'

 ד"ר מ. שני, יו"ר איגוד רופאי משפחה

 פרופ' ג. רהב, יו"ר האיגוד הישראלי למחלות זיהומיות

 פרופ' א. אליס, יו"ר האיגוד לרפואה פנימית

 גיה, יו"ר האיגוד למיילדות וגניקולור. מימוןפרופ' 

 פרופ' נ. דוידוביץ, יו"ר פורום בריאות הציבור, הר"י

 יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבורפרופ' ח. לוין, 

 ד"ר ח. ציון, יו"ר ההסתדרות הרפואית

 פרופ' י. מאירוביץ, רופא ראשי, חטיבת בריאות חינוך והדרכה של נטלי

 נטליתפעול רפואה,  סמנכ"ל מר ד. קוטלר,

 ידמיולוגית, חטיבת בריאות חינוך והדרכה של נטליגב' ר. סגל, אחות אפ

 גב' ב. דר, אחות ראשית, חברת נטלי

 , אחות אפידמיולוגית, חברת נטליגב' ק. גליק

 , פמישרותי בריאות התלמיד ת, מנהלגב' מ. תשובה

 גב' ר. אורן, פמי בריאות, אחות ראשית, שרותי בריאות התלמיד 

  ידמיולוגית, שרותי בריאות התלמידגב' צ. לאור, פמי בריאות, אחות אפ

 תת אלוף פרופ' אילון גלזברג, קצין רפואה ראשי

 סא"ל ד"ר יוסי בן מיכאל, ראש ענף בריאות הצבא

 אל"מ ד"ר תומר קולר, מר"פ העורף

 ד"ר לימור פרידנזון צוק, ראש מדור אפידמיולוגיה

 ד"ר בוריס זיו, מ"מ קרפ"ר משטרת ישראל

 קרפ"ר שירות בתי הסוהרגנ"מ ליאב גולדשטיין, 

 ארכיון המדינה
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