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 ףוחד

 2021בינואר  21 

 ולכבוד לכבוד

 משה ליאוןמר   פרופ' חזי לוי

 ראש עיריית ירושלים ריאותמנכ"ל משרד הב

 בדואר אלקטרוני בדואר אלקטרוני

 שלום רב,

 בירושליםפתיחת מוקדי חיסון קורונה בשכונות שמעבר לגדר ההפרדה הנדון: 

אנו ירושלים המזרחית, עמותת עיר עמים והאגודה לזכויות האזרח בישראל, ם מבשמם של תושבי

בקשה דחופה לפתוח לאלתר מוקדים לחיסון נגד קורונה בשכונות ירושלים אשר ב כםפונים אלי

 לוקה בחוסר סבירות של מוקדי חיסון בשכונות אלההמתמשך . העדרם מעבר לחומת ההפרדה

 לן:הכמפורט לובעיקר של קבוצות סיכון, ועומד בדרכם לחיסון של מי שחפצים בו, 

מתגוררים בשכונות אשר מעבר לגדר ההפרדה בצפון מזרח  יםישראלם אלף תושבי 120-כ .1

יטים סלאם ומחנה הפל-כפר עקב, ראס חאמיס, ראס שחאדה, דחיית א - ירושלים

שראל, רבים מהם נמנים על קבוצות סיכון יה אחרת ביככל קבוצת אוכלוסישועפאט. 

אלא שבשונה מהמצב בשכונות אחרות בירושלים וביישובים אחרים  .ללקות בנגיף

מאז החל המורות. מרצופה אל חיסון הקורונה של תושבי שכונות אלה ם כבישראל, דר

 שכונות אשר מעבר לגדר.ל, לא הונגשו החיסונים תחילת ינוארבבישראל החיסונים מבצע 

)ככל ימי חיסונים ספורים לחבריה בתחילת מבצע החיסון קיימה קופת חולים כללית אף ש .2

 נותרו בתומם, לו הסמוכות ובשכונות שועפאט הפליטים במחנה, עקב בכפרהנראה שניים( 

ידיעתנו, לסניפי קופות החולים האחרות  למיטב .ונגיש סמוך חיסון מקור ללא התושבים

כי אחד מתוך שני סניפי  למדנו אתמולהממוקמות בשכונות אלה כלל לא הגיעו חיסונים. 

, אולם רק תושבים לחסן השבוע יחל - אטיח אלסניף  –קופת חולים מאוחדת בכפר עקב 

לים הקונקרטי. תושב כפר עקב, אשר גם הוא חבר קופת חו לסניףהרשומים  אלהאת 

ואשר ביקש להתחסן, הופנה  - 2000אל קודס  –מאוחדת אך רשום לסניף השני בשכונה 

חברי סניפי קופת חולים כללית בשכונות מחנה  אףג'ראח.  ייחש כונתלקבלת חיסון בש

. הגדרשמצדה המערבי של  שכונותב הקופהי סניפבהפליטים שועפאט הופנו להתחסן 

לא אשר  הפעלת קופות חולים בזכיינותשאינהרנטיים לכי זהו ביטוי נוסף לכשלים , דומה

עם כך ששירות חיוני הניתן הסכין אך בוודאי שלא ניתן ל, זה המקום להרחיב אודותם

 .בדרכם של תושבים לחיסוןבזכיינות יעמוד 



 

 

 
 The Association for Civil Rights in Israel  (ACRI)| حقوق المواطن في اسرائيلجمعية האגודה לזכויות האזרח בישראל )ע"ר( | 

 
2 

כמו גם בסניפי הקופות אשר מחוץ להן, חוסנו אכן מדיירי השכונות אשר מעבר לגדר חלק  .3

אוכלוסיה מבוגרת  –הנמנים על קבוצות סיכון רבים במתחם ארנה בעיר. אולם עבור 

כרוך אשר מסע אל עבר החיסון  – , כמו גם בעלי מוגבלויותבעלי מחלות רקעו וקשישה

בחציית מחסומים, ובפרט בימים שבהם התחבורה הציבורית צמצמה מאוד את פעילותה, 

שיפה פוטנציאלית חלעים מצליחתו, בין היתר מחשש שהם נרתהופך למסלול מכשולים 

 שיוקמו מוקדי חיסונים סמוכים לביתם.במיוחד עבורם, חיוני  .לנגיף

אנו מודעים כמובן לאחוז ההתחסנות הנמוך באוכלוסייה הערבית, אשר לא פסח אף על  .4

דת שכונות ירושלים המזרחית. מומחים לבריאות הציבור אשר ניסו לנתח את התופעה ולר

עדר נגישות וקשיים בהתניידות למוקדי יכי אחד מהגורמים לכך הוא ה ,לשורשיה קבעו

עדר מוקדי חיסון יחיסון מרוחקים מהבית. גורם אחר עליו הצביעו הוא אי אמון במערכת. ה

לא מופרך במקביל , והתושבים בשכונות אשר מעבר לגדר בוודאי שאינו תורם להגברת אמון

)קופת חולים כללית הורדת גיל הזכאים לחיסון ע החיסונים והתקדמות מבצלהניח כי 

מכל מקום . התחסןבעלייה בהיענות ל ילווומעלה לבוא להתחסן(  35קראה אתמול לבני 

חובת משרד הבריאות וקופות החולים היא להנגיש את החיסון למי שרוצה בכך. מבדיקות 

יכלו ירושלים היו מתחסנים לו רק אקראיות שערכנו עולה, כי תושבים רבים בשכונות צפון 

 לעשות זאת סמוך לביתם.

נסוע למרחקים וכנים למלהבדיל מימי החיסון הראשונים, בהם ישראלים היו ונזכיר, כי  .5

בין  -ולחצות ערים רק כדי להתחסן, היום החיסונים זמינים כמעט בכל יישוב ושכונה 

עירוניים מאולתרים ובין דרך מרפאות באמצעות סניפי הקופות, בין בהקמת מוקדי ענק 

אלה, ודומים להם, גם לתושבי השכונות אשר מעבר פתרונות לאלתר יש להתאים  ניידות.

 לחומת ההפרדה בירושלים.

 התייחסותכם הדחופה.נודה ל

 בכבוד רב ובברכה,

  

 ל חסין, עו"דט

, בדוא"ל פרופ' נחמן אש, פרויקטור הקורונההעתקים:   

 , בדוא"ל כלליתקופ"ח כ"ל נפרופ' אהוד דודסון, מ

 גב' סיגל רגב רוזנברג, מנכ"לית קופ"ח מאוחדת, בדוא"ל

 לקופ"ח מכבי, בדוא"מר רן סער, מנכ"ל 


