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 מנכ"ל משרד החינוך
 
 
 
 
 ל"לחו החינוך משרד במשלחת היוצאים ילדים בקרב חצבת חיסון בעניין הבריאות משרד הנחיית הנדון: 

              

 
 
 

והיא  יא המחלה הזיהומית המדבקת ביותרחצבת הבישראל התפרצות של מחלת החצבת. מזה כשנה קיימת 
הסיבה העיקרית להתפרצות הנוכחית היא כיסים של אנשים . למוותולעיתים אף עלולה לגרום לסיבוכים קשים 

. יצויין, שבשנת באים את המחלה לארץייומם רבים בהם ישראלים נדבקים בחו"ל לא מחוסנים. ישנם גם מקרי
חולי חצבת באירופה. ביציאה לחו"ל, בפרט בקבוצות מאורגנות, קיים סיכון מוגבר  23,333דווח על מעל  9302

להדבקה בחצבת הן בשל חשיפה אפשרית לחולים בחו"ל והן בשל השהייה הממושכת בצפיפות במקומות 
 ים.סגור

ילדים שאינם יכולים להתחסן בשל הוריית נגד רפואית נמצאים בסיכון גבוה למחלה עם הסתמנות , מעבר לכך
 / מבוגרים לא מחוסנים. במידה ויהיו במשלחת ילדים הצטרפותם לקבוצה,עד כדי מניעת קלינית חמורה, 

 .כתמסובבחו"ל  במסגרת השהייה ומניעת חשיפה למשתתפים האחרים פנייה למענה רפואי מתאים

 שכל היוצאים לחו"ל מטעם משרד החינוך )תלמיד, מורה או הורה מלווה( הבריאות משרדממליץ , האמורעקב 
בהתאם להנחיות חיסוני השיגרה וליוצאים לחו"ל.  מובהר כי , יהיו מחוסנים בשתי מנות חיסון נגד חצבת

בהתאם להנחיות משרד הבריאות, החיסון כנגד חצבת כולל שתי מנות חיסון, כאשר המנה הראשונה ניתנה מגיל 
 שבועות לפחות אחרי המנה הראשונה. 4חודשים והמנה השנייה ניתנה  09

קבלת החיסון, או חלה בחצבת בעבר ואובחן על ידי רופא פטור מהמלצה זו מי שיש לו הוריית נגד רפואית ל
אבחון קליני ומעבדתי, או שיש לו תוצאות של בדיקות דם המעידות על חסינות לחצבת, כל אלה בכפוף לאישור 

 . 0231כן, נחשב מחוסן נגד חצבת מי שנולד לפני -הרופא המטפל. כמו
 

השגרה וכן חיסונים ליוצאים לחו"ל, בהתאם להמלצות  מבלי לגרוע מהאמור, קיימת חשיבות לקבלת כל חיסוני
 משרד הבריאות, על מנת למנוע תחלואה וסיבוכים הנלווים לכך.
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 בברכה,

 
 

 פרופ' סיגל סדצקי
 ראש שרותי בריאות הציבור

 
 
 
 
 
 
 
 

 העתק:
 מר משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות

 , המשנה למנהל הכללי פרופ' איתמר גרוטו
 ד אורי שוורץ, היועץ המשפטי עו"

 ד"ר אודי קלינר, סגן ראש שירותי בריאות הציבור 
 ד"ר אמיליה אניס, מנהלת האגף לאפידמיולוגיה

 ד"ר אריק האס, מנהל המחלקה לחיסוני שיגרה, האגף לאפידמיולוגיה 
 עו"ד מיכל גולדברג, יועצת משפטית בריאות הציבור 

  בריאות הציבור אחות מפקחת ארצית בגב' ניצה כהן, 
 אחראית ארצית תחום בקרה בריאות התלמיד , יפית יצחקיגב' 

 גב' עירית ליבנה, המפקחת על תחום הבריאות, משרד החינוך
 רופאי מחוזות ונפות      

 


