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 לכבוד   לכבוד   דובלכ

 האלוף אורי גורדין   ד"ר יפעת שאשא ביטון ניצן הורוביץמר 

 מפקד פיקוד העורף   שרת החינוך  שר הבריאות
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 דחוף!

 שלום רב, 

 רולוגיות לתושבים הבדואים בדיקות הסההנגשת החיסונים והנדון: 

 בכפרים הלא מוכרים בנגב

ביצוע בדיקות ללמתן חיסונים ו או ניידות ולבקש להורות על פריסת עמדות כםהריני לפנות אלי

כפרים שירותים אלה לתושבי הנגשת הבכפרים הלא מוכרים בנגב. אי  12-3 בנירולוגיות לילדים ס

הלא מוכרים, והמרחקים שהתושבים צריכים לעבור בהעדר תחבורה ציבורית לצורך הגעה לעמדת 

בזכותם של התושבים ופוגע מהווה מכשול ומחסום  או לצורך ביצוע בדיקה החיסון הקרובה

 לכבוד, בריאות, חינוך ושוויון.

 החליטו עלחברי הצוות לטיפול בנגיף הקורונה באישור מנכ"ל משרד הבריאות  13.8.2021ביום  .1

 ומעלה 40מבצע החיסונים לבני  הורחב ומעלה. ביום חמישי שעבר 50מתן חיסון שלישי לבני 

משרד הבריאות השקיע מאמצים רבים  בשבועות האחרונים. ומעלה 30ואתמול הורחב לבני 

כדי לבלום את התפשטות נגיף וזאת השלישי  כדי לעודד את הציבור הרחב לקבל את החיסון

קופות החולים השונות הגבירו את שעות הפעילות  הקורונה, ולהגן על האוכלוסייה הכללית.

 והחלו במבצע חיסונים נרחב.

שמטרתה הנגשת והעלאת  ת "חיסון עד הבית"את תוכנייג שר הבריאות הצ 24.8.2021ביום  .2

החדשות של משרד הבריאות " ניידות חיסון נמרץבאמצעות " אחוז המתחסנים באוכלוסייה

בשבועות הקרובים לשכונות ברחבי הארץ בהם אחוז ההתחסנות אמורות להגיע ומד"א ש

ש השר ובו החלטה על התוכנית באה בעקבות מחקר שביקבחיסון ראשון והשני נמוך ביותר. ה

עלה כי מיליון ושמונים אלף הלא מחוסנים מתאפיינים בהכנסה נמוכה והם נמצאים בפריפריה 

אקונומי של היישוב לבין -והגאוגרפית והחברתית של ישראל, וכי קיים קשר בין המעמד הסוצי

 לחיסון.  תיענוהה

 החיסוןו ניידות לפי המפה שפורסמה בכלי התקשורת ליישובים הכלולים בתוכנית ואליהם יגיע .3

זאת על אף שלפי המפה שהכין משרד הבריאות  לכפר בדואי אחד לא מוכר. ולוכי אין זכר  ,עולה
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של היישובים שקיבלו מנת חיסון ראשונה, שמכילה מידע חלקי אודות החיסונים במנה ראשונה 

ת בכפרים הלא מוכרים, עולה כי בכפרים הבדואים המוכרים והלא מוכרים שיעור ההתחסנו

 –במנה ראשונה הוא נמוך ביותר. כך למשל לפי המפה עולה כי הכפר הלא מוכר וואדי אלנעם 

, בעוד שהממוצע 10%מסעודין אלעזאזמה שיעור ההתחסנות במנה הראשונה הוא פחות מ 

)מירב כהן, "אלה היישובים והמועצות עם שיעור ההתחסנות נגד  .63.6%הארצי עומד על 

, )משרד הבריאות, מפת התחסנות מפני קורונה לפי (23.8.2021וואלה, הקורונה הנמוך ביותר", 

 יישובים(. 

כפרים הלא מוכרים, תושבי האין צורך להכביר מילים אודות חשיבות הנגשת החיסונים ל .4

במיוחד לאור המרחק הגיאוגרפי והעדר תחבורה ציבורית מאותם יישובים למרכזי החיסון 

המחודשת  וה מכשול לקבלת החיסון ומניעת התפשטותהקיימים. דבר שמהווה בלשון המעט

 של הנגיף.

ביום חמישי,  שהחל 12-3 רולוגיות לבניבעיית ההנגשה קיימת גם בהקשר למבצע הבדיקות הס .5

מדובר בבדיקה פשוטה וקצרה לילדים שלא הוגדרו כמחלימים בעבר, אשר נועדה  .26.8.2021

פטור מבידוד ותו ירוק. מבצע הבדיקות עם  להעניק לילדים שהחלימו מנגיף הקורונה תעודת

האתגרים שעומדים בפניו, נועד לאפשר קיום שגרת לימודים רגילה בשנת הלימודים שעומדת 

 . הבאפתח בשבוע ילה

בכפרים הלא מוכרים לא נפרסו עד כה עמדות בידוק כלשהם, דבר שמשאיר אלפי ילדים תושבי  .6

זאת למרות החשיבות המוגברת  לאותן בדיקות.הכפרים הלא מוכרים ללא זכות שווה ונגישה 

לקיים אותן בדיקות דווקא בקרב קבוצה זו שנפגעה זכותה לחינוך באופן דרמטי בשנה וחצי 

האחרונות בשל העדר תשתיות אינטרנט ואמצעי קצה לצורך למידה ברחוק. כמו כן, ראוי ונכון 

אלו לומדים ברציפות במהלך  להגביר את המאמצים בשלב זה בבתי הספר הערביים כי בתי ספר

 חודש ספטמבר בשונה מבתי ספר יהודיים שיוצאים לחופשות חגים ברוב ימות החודש. 

לאור האמור לעיל, אני מבקשת לפעול באופן מידי להסיר את המחסומים בפני מתן חיסונים  .7

לתושבי הכפרים הלא מוכרים, להנגיש את החיסונים באמצעות ניידות חיסון או עמדות 

ועות. להשקיע מאמצים ולהגביר את ההסברים אודות חשיבות החיסונים בקרב תושבי קב

 רולוגיות לתושבי הכפרים הלא מוכרים בניולהעמיד עמדות לבדיקות ס הכפרים הלא מוכרים

12-3 . 

  בכבוד רב,

 
  עו"דעביר ג'ובראן דכוור, 


