
 

P.O. Box 8921 Haifa 31090 Israel   Tel: (972)-4-950-1610 Fax: (972)-4-950-3140 

9  هــاتــف    8921.ب  ص  ،  31090  يــفاـــح 5 0 1 6 1 0-0    04-9503140فاكس        4

ה   פ י 3ח 1 0 9 0  . ד . ת    ,8 9 2 ן     1 ו פ ל 0ט 4 - 9 5 0 1 6 1 ס      0 ק 0פ 4 - 9 5 0 3 1 4 0   

Email:  adalah@adalah.org            http://www.adalah.org 

 

          1.2021.7 

    לכבוד     לכבוד    לכבוד

 דודסון  אהוד מר    סער  רן מר   לוי  חזי פרופ'

  שירותי כללית מנכ״ל  בריאות  שירותי מכבי מנכ״ל  הבריאות  משרד ל"מנכ

 llishka10@clalit.org.i:דוא״לב ilgeneral_manager@mac.org. :בדוא״ל  5655966-02 :פקסב

 mankal@moh.health.gov.il  בדוא"ל:

 

    לכבוד    לכבוד

 גב׳ סיגל רגב רוזנברג     חיים פרננדסמר 

 מנכ״לית מאוחדת שירותי בריאות  מנכ״ל לאומית שירותי בריאות 

 CEOOffice@meuhedet.co.il בדוא״ל:     6949614-03 :פקסב
  

 

 

 , שלום רב

 - דחוף-      

 

 כפר עקבו טאמחנה פליטים שועפתושבי ל קורונה חיסונינגשת  ה הנדון:

 

ובכפר עקב    טאבמחנה פליטים שועפ  הקורונהיסוני  ח   להנגשת  לפעול באופן מיידי  בזאת  הריני לפנות אליכם

הכנת ופתיחת  ו/או    חיסון משותפים לקופות החוליםבאמצעות מתחמי    , בין היתר,הפרדהשמעבר לגדר ה

 הכל כמפורט כדלקמן:  באזורים הנ"ל, למתן החיסונים.מקומיות המרפאות ה

שועפ .1 הפליטים  הפליטים  חמשמהמורכב    טאמחנה  מחנה  שכונות:  ראס  טאשועפ  תת  ח'מיס,  ראס   ,

  1.1על שטח של  קבע    תושבי  80,000  -מתגוררים כ  הםב  החדשה  אסלאם וענאת-דאחיית אלה,  שחאד

בלבד עקב    .קמ"ר  כפר  אל  -אזור  סמיראמיס,  עקב,  וזע'ייר  -כפר  כ  –מטאר  מתגוררים    70,000  -בו 

  , תושבים  150,000  -, המאכלסים ביחד כהנ"ל  בשני האזוריםר.  קמ"  1.45  -י קבע על שטח של כבתוש

קיי חיסונים  ותמ לא  למתן  תחנות  שום  הקורונה  כיום  לכם,  .  לנגיף  מצפיפות  ת  וסובל  ותהשכונכידוע 

ביותר נמצאים  ות   גבוהה  הנגיףברמושביה  להתפשטות  גבוהה  סיכון  ר ת  בנוסף,  התשתיות  .  היא  מת 

שבתקופה זו הם חיוניים עוד יותר לשם נקיטה    ,אספקה סדירה של מים  ובכפר עקב למשל אין ירודה  

יודגש כי, בשל הימצאות מחנה  והתפשטות נגיף הקורונה.  באמצעים מניעתיים כחלק מהכלת המחלה  

  נים חיסולמרכזי ה לצורך המעבר    מיםמחסו  של  םר ההפרדה והימצאותהפליטים וכפר עקב מעבר לגד

שכן  .  החיסון בירושליםהאפשרות להגיע למרכזי  מאוד על    מקשה   מים אלהחסו מהמעבר ב ירושלים,  ב

הופכת להיות ארוכה לאין שיעור, מייגעת וכרוכה בסיכון של    לקבלת חיסונים  עצם הכניסה לירושלים

מאחרים הנ"ל.  הידבקות  הזה  לקושי  בהקשר  הממשלה  ידי  על  המוטלות  ההגבלות  כולל  מתווספות   ,

 .החל מהערב  הידוק המגבלות
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קיים    יםורבאז .2   בשל  בירושלים  החיסוניםמרכזי  ל  ילדיםו  קשישים,  נשים  בנגישותמוגבר    קושיהנ"ל 

  מבוטל   לא שחלק  בזה בהתחשבוהקיימת  במציאות. כך למשל, ניידותם מבחינת עצמאיים פחותהיותם  

  למרכזי מתן החיסונים   שההגעה  הרישל הנשים והקשישים אינם נוהגים או שאין רכב פרטי לשירותם,  

עד   קשה  מאוד  בירושלים  מכך,  בלתי  הממוקמים  יתרה  הימצאות  אפשרית.  ולא  הילדים  נוכח  בבית 

ו הספר,  במשפחה  אפשרות    עדר בהבבתי  בהם,  לטהמורחבת  להיעזר  הריחוק    נוכחיפול  של  המגבלות 

אפשרי פיזית, מאחר  , גם אם הדבר  קבלת החיסוןלהרי ספק אם אישה כלשהי תוכל לנסוע    ,ציאליוהס

  .לפחות  כיוון בכלשעתיים -וחצי  שעהונסיעה כאמור תיארך 

כידוע לכם ובשל מיעוט הנגשת בדיקות בעבר וקשיי התנועה של התושבים באזורים הנ"ל,  הם סבלו   .3

מדאיגה   הקורונה  מעלייה  הוכרזו בתחלואת  אדומי  וכבר  יש  .  םהאחרוני  שיםבחודם  כאזורים  לכן, 

 .  שםת מענה לאוכלוסייה על מנת לתלהנגשת החיסונים  לפעול באופן מיידי 

לבריאות,  הפגיעה בזכויותיהם  יעמיק את    והנגשתן לאוכלוסייה הפלסטינית הנ"ל  החיסוניםאי זמינות   .4

יותר של  אף  ברת  תתבטא בהתפשטות מוג ודבר שתוצאתו תהיה קטסטרופאלית  שלמות הגוף והחיים,  

סביבתם.  הנגיף   ובקרבת  הדין  בקרבם  בפסק  כי  הבריאות  2471/20בג"ץ  בנזכיר,  משרד  נ'    , עדאלה 

חזקה על משרד הבריאות כי "ימשיך לפעול  בית המשפט העליון כי    הדגיש  , .2020416.  ביום שניתן  

העדכניים"  ולצרכים  המשתנות  לנסיבות  הערכה    בהתאם  המחייב  הנ   מתמדת דבר  תונים  של 

בהתאם.  נחוצות  הפעולות  כלל  וביצוע  נאמ   הקיימים  הדברים  הנ אמנם  של  בהקשר  גשת  רו 

 . לענייננו בדיקות לגילוי נגיף הקורונה אך הגיונם של הדברים נכון הוא גם  

 

חיסוני הקורונה כפי שפורט בפתח  פעול להנגשה מיידית של  ל  בזאת   מתבקשיםהאמור לעיל הנכם  כל  לאור  

שיתנו    הולמת  חיסוניםובקיבולת  מקומית באזורים הנ"ל  בהתפרסות    תהיהההנגשה  כי  כן נבקש  ו  ;מכתבנו

 ה הפלסטינית באזורים הנ"ל. מענה לכלל האוכלוסיי

 

 

 . בהקדם האפשריתייחסותכם הנושא, אודה להלדחיפות 
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