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 י"ג באלול תש"פירושלים, 
02.09.2020 

 2000-1100-2020-0388053סימוכין: 
 

  לכבוד

 הבריאותחה"כ יולי אדלשטיין, שר 

 בישראל הקורונה בנגיף המאבק על פרופסור רוני גמזו, הממונה

 

 שלום רב,

 

 יהשפעת באופן מידנגד כישראל תלמידי חיסון כל הנדון: 

 

עם התפרצות נגיף מאז חודש מרץ האחרון מדינת ישראל, כמו שאר מדינות העולם, מתמודדת 

התפרצות הביאה למשבר בריאותי וכלכלי, אשר משפיע על כל תחומי החיים ה הקורונה.

, התלמידים לאומית עבור מערכת החינוך אשר מהווה עוגן של יציבות וביניהםבישראל, 

 כולו.  והציבור ההוראה עובדי, ההורים

קשה  לנו מאבקצפוי  – לא תהיה כבכל חורף התמודדות עם נגיף השפעתבחורף הקרוב, ה

 נגיף הקורונה.ובעייתי לאור ההתמודדות המקבילה עם 

 הספר בבתי הן, התלמידים כלל חיסון על פרויקט הבריאות הכריז משרד 2017בשנת 

 כלל ובדרךמתחסנים ד'  –רק תלמידי כיתות ב' , בפועל. התיכוניים הספר בבתי והן היסודיים

 לפני החל התלמידים חיסון פרויקטינואר.  חודשלקראת החיסונים מסתיים באיחור  מבצע

 על רקלא  גןולה ,בשפעת התחלואה שיעור את משמעותית לצמצם כוונה מתוך, כשנתיים

  .מילדיהםהחשופים להדבקות  אלא גם על עובדי ההוראה וההורים, עצמם הילדים

שאינו נתון מדאיג , 10%על  שפעת נגד ילדים של ההתחסנות שיעור וקודם לכן, עמד 2016בשנים 

(לפי נתוני משרד  .20-30%על תואם את שיעור התחלואה בשפעת בקרב ילדים, העומד 

  הבריאות)

. שעצמוכל עם נגיף הקורונה הינה אתגר עצוםומוסדותיה התמודדות מערכת החינוך 

להביא לבלבול עקב תסמינים עלולה התמודדות במקביל עם התפרצות שפעת במערכת החינוך, 

 החינוכי והלימודי של ילדי ישראל. רצףולפגיעה ב מוסדות חינוךשל  תדומים, לסגירה מיותר
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יצוין כי הגעת התלמידים הצעירים לבתי הספר הינה תנאי ליציאת הוריהם לעבודה ולפעולתה 

  רכת הכלכלית בישראל.היעילה של המע

אני משוכנע כי סיכוניי השפעת, במקביל לקורונה, לא נעלמו מעיניכם וכי במסגרת אחריותכם 

ם הנדרשים לחיסון נגד הקצאת המשאבישם העמדת החיסונים ולומתארגנים אתם נערכים 

 .השפעת בקרב תלמידי ישראל

מערכת הבריאות פונה אליכם בפניה דחופה לארגן ולהפעיל את לאור האמור לעיל, אני 

כל בקרב תתבצע בישראל, ולחסן מידית את ילדי ישראל כנגד שפעת. חיוני כי הפעולה 

כאמור, מדובר . הקרוב חודש אוקטוברולא יאוחר מבוא החורף לפני תלמידי בתי הספר 

במצב תוקף משנה ומקבל כבר לפני שנתיים על ידי משרד הבריאות בנושא, אשר סוכם 

  .בו נמצאת מדינת ישראלחמור הבריאותי ה

 

 בברכה,

 

 יואב גלנט חה"כ                                                                   

  שר החינוך                                                                    
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