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 תקציר
 קבילהינו  חיסונים בקבלת הילדים קצבאותמתן  את מתנהה חוק האם

 למדיניות הנוגע בכל ויכוחול נושא היא זו שאלה? דמוקרטית בחברה

 . האחרונות בשנים הישראלית החיסונים

-ערבי זכויות ארגון, עדאלה מארגון מגיעה לחוק העיקרית ההתנגדות

 את מפלההחוק , הארגון פי על. החוק נגד ץ"לבג עתר אשר, ישראלי

 נגישותבשל חוסר ם מתחסנים אינ אשר ,נוספות ערביות וקהילות הבדואים

מגביל את  חוקה, יש אלו הטוענים כי בנוסף. לשירותים רפואיים

 שלהם הילדים עבור ביותר הטוב מה ליטהחהורים להאוטונומיה של 

 ממניעים דתיים או אידיאולוגיים.  ולהתנגד לחיסונים

מדיניות הישראלית עולה בקנה הובדק האם  טענות אלוחן לעומק ב המחקר

סקירה היסטורית  . בין היתר, מוצגתהדמוקרטיתהחברה קרונות ע אחד עם

המניעים השונים  הקשורים בהם, וקיםשל התפתחות החיסונים והח

 25 שלמדיניות החיסונים הישראלית לזו והשוואה בין  ,לחיסונים להתנגדות

, ארצות הברית . בין המדינות שנסקרו נמצאותOECD-כלולות בה מדינות

  .מדינות רבות נוספותשבדיה ו ,תורכיה אוסטרליה, גרמניה,

בעולם קובעים כי יש  החשובים הרפואייםהגופים  כלכפי שעולה מהמחקר, 

. המדיניות והדרך באוכלוסייה המתחסנים שיעוריולהגדיל את  לנסות

על הגורמים והנתונים  בהתבססבכל מדינה  להיקבעלעשות זאת צריכים 

 הרלוונטיים לה.

רונות קבע עומד הישראלי החוק, ההשוואהשניתן לראות מ כפי

מדיניות ביחס ל מקלהההצעה הישראלית  ואף יותר מכך. הדמוקרטיים

תגובה לאיום  היא הנראה ככל, וOECD-הנהוגה ברוב המדינות החברות ב
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מגר מחלות לעל מנת  מהאוכלוסייה נרחבים חלקים ןוסיח) על חסינות העדר

מעבר לכך,  .( בישראלכמו נשים בהריון ותינוקותפגיעות ולהגן על קבוצות 

וכי  ,גבוהה מאוד הנגישות לשירותי רפואה בישראל מהמחקר עולה כי

מרבית האנשים שאינם מתחסנים עושים זאת ממניעים אחרים ולא מחוסר 

 נגישות.

עדאלה ואחרים היוצאים נגד המדיניות הישראלית על סמך הטענות של 

 ניתוח הינן חסרות בסיס. הדמוקרטיב פגיעהאפליה או טיעונים של 

העתירה הוגשה ממניעים כי  הארגוןשל הטענה  אמינות את מערער העובדות

, אשר מגדיר הארגוןנראה כי  .ישראליים-הומניטריים ולא מטעמים אנטי

נגד המדיניות הישראלית גם פועל  1,זכויות אדם בלתי תלוי'עצמו כ'ארגון 

ולהנחיות  דמוקרטיות ברחבי העולםיות בתואמת למדינכאשר היא 

הוא לא הדאגה לזכויות  שמנחה את ארגון עדאלהמה . הרפואיות המקובלות

בעצם  הואבכך,  , אלא הרצון להכתים את שמה של ישראל.המיעוט הערבי

 .ה ובמקרה זה אף מסכן אותםוא פונבטובת האזרחים אשר בשמם ה פוגע

  

                                                           
1 https://www.adalah.org/he/content/view/4135  
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 הקדמה
 השוואתי בין ניתוח ומציג ציונית לאסטרטגיה המכון בחסות נערך זה מחקר

 מטרת. בישראל מדיניותה ובין OECD-ה במדינות החיסונים מדיניות

או  ,הישראלית החיסונים במדיניות לתמוך, המלצות לספק אינה המחקר

כל  בקרב אפילו או, העולם בכל החיסונים מדיניות של מקיפה תמונהלהציג 

 החיסונים מדיניות במחקר נבחנת הדמוקרטיות של. OECD-ה מדינות

 מדינות דרישות עם אחד בקנה עולהמדיניות זו  האםבמטרה לבחון  בישראל

 . חיסונים מדיניותל בכל הנוגע ודמוקרטיות ליברליות

 

 מבוא. 1

 היסטורית סקירה 1.1
אז  ,בסין בשנת אלף לפני הספירההתרחש  ביותר הקדום המתועד החיסון

כהגנה מפני  2אותם לשאוף לבנו ונתן שחורות אבעבועות ם שלגלדי אב כתש

 נר'ג אדוארד שערך בניסוייםם החיסוני מקור ,המודרני בעידן. המחלה

(Edward Genner),כי הבחין נר'ג 18.3-ה המאה בסוף , רופא בריטי 

 באבעבועות נדבקור שא חולבותנערות , אותו הסובבת האוכלוסייה בקרב

 הוא הגילויבעקבות . שחורות אבעבועות מהתפרצויות הושפעו לא בקרה

אשר  ,שלו הראשון המוצלח החיסון .קליניים ניסויים ולערוך לחקור המשיך

 תקדים היווה ,שחורות אבעבועות נגד השמונה בן פיפס יימס'בג נעשה

 והוא יתמיד להכרה זכה נר'ג של הישגו. המודרני החיסון למדע ראשוני

 100,000-מ יותר, 1800שנת  עד. עבודתו עבור רבים ופרסיםתהודה  קיבל

 4.מחוסנים ויה כבר אנשים

                                                           
2 http://www.historyofvaccines.org/content/timelines/all  
3  http://content.healthaffairs.org/content/24/3/611.full  

 שם 4

http://www.historyofvaccines.org/content/timelines/all
http://content.healthaffairs.org/content/24/3/611.full
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 החוקים נחקקו 1806שנת בו ,וגדלה הלכה החיסונים זכו לה הרבה האהדה

 דומים חוקים, לאחר מכן בעשור 5.באיטליה חיסונים שחייבו הראשונים

 עבר שחורות אבעבועות נגד חיסון המחייב חוק. שוודיהבו בצרפת נחקקו

 ואמצעי קנסותוכלל  הורחב ובהמשך אף, 1853 בשנת לסיובווי באנגליה

  6.נוספים אכיפה

 נגד בסוןוייק'ג" בתיק, 1905 בשנת הונחה בנושא משפטית דרך אבן

 ספר בתי של זכותם את אישר האמריקאי העליון המשפט בית :"וסטס'מסצ

 בשנת 7.שלהן התפרצות בזמן שונות מחלות נגד להתחסן תלמידים לחייב

 האמריקאי העליון המשפט בית החליט", קינג נגד זוכט" בתיק, 1922

 התחסנות לחייב, כאחד ופרטיים יםיציבור, הספר בתי זכויות את להרחיב

 רבות מדינותו ,התעצמה החיסונים פופולאריות ,השניםעם  8.קבלה כתנאי

 .את אזרחיהן להתחסן ולעודד לחייבהחלו  ברחבי העולם

 

 המודרני בעידן חיסונים. 1.2
: רבים נושאים מקיףו מגוון חיסונים מדיניות בנושא הבינלאומי השיח

 להחלטות באשר ההורים זכויות, הציבור טובת לעומת אישית אוטונומיה

 הדיון בעוד. כיוצא בזהו סותרים מדעיים ממצאים, לילדיהם הנוגעות

 ארגון בראשם ,החשובים הבריאות ארגוני של מוחלט רוב, מתרחש

מתן ב מובהק באופן יםמצדד ,OECD-ה מדינות וכל העולמי תאוהברי

                                                           
5 https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF03391666.pdf  2 עמוד  
6 https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF03391666.pdf  4 עמוד 
7 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1449224/  

שם. ההתמקדות במדיניות האמריקאית נובעת ממעמדה הבינלאומי החשוב ומהשפעתה על קביעת המדיניות  8

-http://nationalinterest.org/feature/american-hegemony-here-stayבמדינות אחרות בעולם. ראה: 
13089  
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 חיסונים של מפורטת רשימה יצראף  העולמי הבריאות ארגון. ילדים חיסוני

 9.אותם להעניק מומלץ בהם זמנים ולוחות מומלצים

ם חיסוניחיוב  לגבי רשמית עמדה נקט לא אמנם העולמי הבריאות ארגון

 לכמה לאפשרבמטרה  עולמית פעולה תכנית ייסד הוא 2014-באך , בחוק

 יותר ,הארגון של הראשוני ח"הדועל פי  10.להתחסן בעולם אנשים שיותר

 ידי על למניעה ניתנותה ממחלות שנה מדי מתים ילדים וחצי ממיליון

  11.התחסנות

 מסמך 1996בשנת  פרסם קרן האו"ם לילדים, ,(UNICEF) ף"יוניצ ארגוןגם 

. בזירה הבינלאומית מחלות נגד במאבק חיסוניםה הצלחתהמפרט את 

-ב השחורות האבעבועות מחלת מיגורב ההצלחהדוגמא מובהקת לכך היא 

 12.שנה כלב אדם בני מיליון חמישה של חייהם ניצלו הבזכותאשר , 1977

 Andrew) קפילדייו אנדרו טען", טצלנ" העת בכתב במאמר, 1998 בשנת

Wakefield) המשולש שהחיסון (MMR) עלול ואדמת חזרת, חצבת נגד 

 לתת שלא בחרו בריטים הורים מיליוני, מכך כתוצאה 13.לאוטיזם לגרום

 . החיסון את לילדיהם

בעיות הן בשל  ביקורות רבות,וגרר  הביא לפולמוס ציבוריהמאמר פרסום 

של העומד בראשו.  מתודולוגיות רבות והן בעקבות חשיפת ניגוד עניינים

 2013 ובשנת ,תמיכתם את משכו במאמר תמכור שא החוקרים, בהמשך

 14.ברפואה לעסוק וייקפילד של רישיונו את שללו הבריטיות הרשויות

 2012 בשנת בבריטניה.משמעותי במקרי החצבת לגידול  המקרה הוביל

                                                           
9 http://www.who.int/immunization/policy/immunization_tables/en/  
10http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/SAGE_DoV_GVAP_Assessment_rep
ort_2014_English.pdf?ua=1  

 שם 11
12 http://www.unicef.org/pon96/hevaccin.htm  
13 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3136032/  
14 http://www.cbsnews.com/news/measles-uptick-in-britain-blame-andrew-wakefields-autism-
vaccine-study/ :וגם . http://www.haaretz.co.il/magazine/the-edge/1.1688057  



6 
 

 בגלל הכלו ,שיא מספר ,בחצבת הנגועים אדם בני של מקרים 2,000 התגלו

 15.וריםהה של בסיס כל משוללות חשדות

 שנתב .היום עד מורגשות וייקפילד של האחריות חסר המחקר השלכות

 הברית בארצות החשוב הרפואי העת כתב ידי על פורסם מחקר בנושא 2016

'JAMA',והחצבת השעלת מחלות של המחודשת ההופעה . על פי המחקר 

 את מסכנים ובכך ילדיהם ואת עצמם את לחסן מסרביםה ממבוגרים נובעת

 שיעורכי  מצאנ כתב העת,ב פורסםר שא נוסף מחקרב 16.כולה החברה

 תפרצויותההכי  מוכיח שאולי מה ,עלה 2015-2016 בשנים המתחסנים

 פרסום מאזכאמור,  17.בהם לחזור להורים גרמו חצבתמחלת ה של נרחבותה

 לאחור הגלגל את להחזיר פועלות רבות מדינות ,וייקפילד של מחקרו

 בקרב מבוגרים וצעירים. החיסוניםהמודעות לחשיבות  את ולהגביר

 אישית וחסינות עדר חסינות .1.3
 מכוונת, התחסנות ידי עלהיא או  שונות מחלותמפני לרכוש חסינות  הדרך

שחסינות אישית  בעוד. ממנה והחלמה במחלה הידבקותבעקבות  או

 הינהחסינות עדר מטרתה של , הפרטי לאדם מחלות מפני הגנהמשמעה 

מחלה  התפשטות לעצורעל מנת  מהאוכלוסייה נרחבים חלקים ןוסיח

 יכול הדבר ,עדר חסינותמתקיימת  כאשר .סופי באופן אותה ולחסל מסוימת

 של כולל למיגור להובילו המדבקת במחלה החולים מספר םוצמצהביא לל

  18.מסוימות מחלות

 םינש כמו להתחסן יםיכול םשאינ אלו עבור הגנה מהווה עדר חסינות

 הפוגעות אחרות מחלותחולים בו איידס חולי, בני יומם תינוקות, בהריון

 ומחלת השחורות האבעבועות 19.אוכלוסיות נוספותו החיסונית במערכת

                                                           
 שם 15

16 http://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2503179 
17 http://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2585991 
18 http://cid.oxfordjournals.org/content/52/7/911.full 
19 http://jid.oxfordjournals.org/content/197/5/643.long  
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 לרסן הצליחה עדר שחסינות מחלות שבע מתוךשתי דוגמאות  רק הן הפוליו

 בשנת העולם רחבי בכל 21הבקר דבר מיגור 20.סופי באופן חלקן את ולמגר

 מחלות לריסון נוספת דוגמא היא, 2011 בשנת רשמי באופן שהוכרז, 1980

 22.עדר חסינות ידי על

 בישראל חיסוניםה. 2

  משפטיה היבטה .2.1
המחויבות להתחסן הן  ידותהקבוצות היח. חובה אינו החיסון בישראל

 ריםבהתאם לכך, הו 24.הרפואה מקצועות ותלמידי 23הבריאות מערכת עובדי

יחד עם זאת, . פלילית עבירה עוברים אינם ילדיהם את מחסנים אינםר שא

 המיתוס את להפריך על מנתפועל ו חיסוניםמתן  דדומע הבריאות משרד

  25.לאוטיזם גורמים שחיסונים

 המקובלים שהחיסונים הוחלט, ילדים חיסון לעודד במאמץ, 2010 בשנת

 תחנות 26.חלב טיפת תחנות בכל בחינם ינתנוי ,יותר בישראל וכן הנדירים

 פועלותהן  .ישראל במדינת אחרים בריאות בשירותי תלויות אינן חלב טיפות

 נשים של רפואיים צרכים לספק המדינה כדי רחבי בכל עצמאי באופן

 בישראל פועלות, 2015 ביוני 19 לתאריך נכון 27.ופעוטות תינוקות, בהריון

                                                           
 .11 שם, עמ' 20
 הבקר דבר ממחלת שנפגעו העדרים כל כמעט. העולם רחבי בכל משק בחיות שפגעה מחלה הוא הבקר דבר 21

 .לחלוטין חוסלו
22 http://www.oie.int/for-the-media/press-releases/detail/article/no-more-deaths-from-rinderpest/  
23 http://www.health.gov.il/English/Topics/Vaccination/Pages/health_workers.aspx  
24 http://www.health.gov.il/English/Topics/Vaccination/Pages/health_students_vaccines.aspx   
25http://www.health.gov.il/English/Topics/Pregnancy/Vaccination_of_infants/Pages/No_conection_a
utism.aspx  
26 http://www.health.gov.il/english/topics/pregnancy/vaccination_of_infants/pages/default.aspx  
27http://www.health.gov.il/English/Topics/Pregnancy/health_centers/Pages/family_health_centers.as
px  
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 קצת מונה שאוכלוסייתה במדינה 28,חלב טיפת תחנות 1,013-מ פחות לא

 29.איש ליוןימ משמונה יותר

 כינון עם לאחרונהשוב  עלה בישראל חיסוניםה בנושאהציבורי  הדיון

 יעקב ליצמן, שרסגן ה .נתניהו בנימין בראשות (2015) הנוכחית הממשלה

 לאכוף החליט ,על משרד הבריאות התורה יהדות מפלגת מטעם הממונה

אליו , החוק פי על .2009אשר עבר עם כינון הקואליציה הקודמת בשנת  חוק

 בלתי כחוק,  גרמן יעל, ממפלגת יש עתיד היוצאת הבריאות שרתהתייחסה 

 המקורית ההגרס. הילדים בחיסון מותנית תהיה הילדים צבתבלת קק ,צודק

של אי מתן חיסונים,  יםבמקר 60%-ב הילדים קצבת את קיצצה החוק של

 בחיסון כולה הקצבה קבלת את מתנה החוק הנוכחית בגרסתו אולם

  30.הילדים

 בקרב גידול אשר הצביע על ,2013 משנת מחקר בעקבות נחקק החדש החוק

 ח"דו 31.דתיים או אידיאולוגיים מטעמים ילדיהם את לחסן המסרבים

 מהילדים 95%-ל שקרוב הראה, 2014-ב הבריאות משרד ידי על שהתפרסם

 ברם, על פי הדו"ח, .בעולם גבוהיםמה מחוסנים שיעור – מחוסנים בישראל

 הורים, מהיר בקצב הגדלות בישראל והחרדיות הבדואיות הקהילות בקרב

 32.ילדיהם את בוחרים שלא לחסן עדיין רבים

 במספר ירידה מצביע על ,2016נובמבר בשפורסם לאחרונה  סקרכמו כן, 

 ירידה על מראה הסקר באופן ספציפי יותר, .בישראל המחוסנים הילדים

 .חיסונים לגבי הבריאות משרד המלצותבנוגע ל ישראלים-ערביםל ש באמון

-מ ירד קבוצת אוכלוסייה זובהנחיות משרד הבריאות בקרב  האמון שיעור

                                                           
28http://www.health.gov.il/Subjects/pregnancy/health_centers/Pages/Vaccination_centers.aspx?WPI
D=WPQ8&PN=20 
29 http://www.jpost.com/Israel-News/On-the-eve-of-Independence-Day-Israeli-population-stands-at-
8345000-398812 
30 http://www.timesofisrael.com/state-to-anti-vaxxers-no-vaccination-no-child-support/ 
31 http://www.haaretz.com/news/israel/.premium-1.527622 

 .27 שם, עמ' 32
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 לחיפוש שהירידה בכמות המתחסנים הביאה ייתכן 33.בלבד 75%-ל %97

. העדר חסינות רומילשו שיעור המחוסנים להגברת חוק אשר יביא אחר

פלחי אוכלוסייה  שני בקרב ייחודב, רבה להתנגדות זכה עצמו החוק ,אולם

 . הערבית והחרדיתאלו, 

 לחיסונים התנגדות. 2.2

 דתי התנגדות על רקע .2.2.1
עלולה  גורף באופןלהתחסן נמנעות מר שא חרדיות קהילות נןישש העובדה

 פשוט ניתוח. חיסוניםנגד  עמדה מנומקת יהדותקיימת בש ליצור רושם

 יהדות" מסיעת שר ידי על קודם שהחוק בעובדה די .המצב אינו שזה יוכיח

 ואף מותרים שחיסונים להניח כדי, בכנסת ביותר החרדית המפלגה", התורה

 וחברי ,רבנים ידי על מנוהלת "התורה יהדות". ההלכה ידי על מומלצים

  .מדיניותקביעת כל  לפני "התורה גדולי מועצת" עם מתייעצים המפלגה

 במגזר הרבנים מגדולי אחדשהיה  34,אלישיב שלום יוסף הרביתרה מזאת, 

 פי על ילדיהם את לחסן מחויבים שהורים גרס, האחרונים בדורות החרדי

 גולל ,והלכה לרפואה מומחה, רייכמן אדווארד ר"ד של ניתוח 35.ההלכה

 חלקם ,18-ה מהמאה עוד שתמכו בחיסונים רבנים של ארוכה רשימה

  36.בשבת חיסונים אפילו מתירים

חוץ  בישראל העיקריותהקבוצות הדתיות ) והמוסלמיםהנוצרים  בקרב

 המתחסנים מאשר יותר גבוה שיעור המתחסנים ,(קבוצה היהודיתמה

 משמעותית דתית התנגדות להם שיש להניח סביר יסוד ואין, היהודים

 ון'ג ר"ד דיי על" ווקסין" היוקרתי העת בכתב שפורסמה סקירה 37.לחיסונים

                                                           
33 http://www.israelhayom.com/site/newsletter_article.php?id=38117 

 התקבלה סמכותו. הלכה בענייני ביותר המשמעותי סמכא כבר מותו עד נחשב( 2012-1910) אלישיב הרב 34

 ההלכתיות השאלות הגיעו ולפתחו ובתפוצות בישראל האורתודוכסית היהדות פלגי כל ידי על גורף באופן כמעט
 ".התורה יהדות" של הבת מפלגת -"התורה דגל" של הרוחני המנהיג היה הרב בעולם. ביותר תהסבוכו

35 http://www.jpost.com/Jewish-World/Judaism/Does-Jewish-law-mandate-vaccinations-326531 
36 https://www.ou.org/jewish_action/12/2008/halachic_aspects_of_vaccination/ 

 .30שם עמ'  37
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 מגלה ,אליהם ביחס דתיותה תפיסותהו החיסונים תולדות על גרבנסטיין. ד

 מעודדות אפילו הן, אדרבאאלא , לחיסונים מתנגדות אינן הגדולות שהדתות

 38.אותם

 אידיאולוגי רקע על התנגדות .2.2.2
המכון הלאומי לחקר שירותי 'עבור  חיפה אוניברסיטתב שנעשה מחקר

 שלא מהילדים 40%-מ יותרכי  חשף, 2013 בשנת 'בריאות ומדיניות בריאות

 39.ההורים של אולוגייאיד סירוב בגלל חוסנו לא, בישראל עברו חיסון

כי  טוען ,בחיפה המחוזית הבריאות לשכת רופא ,רשפון שמואל פרופסור

אפיק  ."ילדיהם וחיי חייהם עלאוטונומיה  שרוצים הורים" משקפת וז מגמה

 ,מניעתי חיוני רפואי טיפול לקבל ילדיהםמ מונע ההורים של הבעת החירות

סיכוי רב יותר לכך שילד  נוישמראים כי  ח"הדוממצאי  .ומסכן את חייהם

אקונומית גבוהה לא יהיה -רמה סוציו משכילה ובעלתשנולד למשפחה 

  40.מחוסן

 באוניברסיטת הציבור לבריאות הספר מבית ,אפל-בראון אורנה פרופסור

 נעזרות אלה שמשפחותמהעובדה  נובעת התופעהש משערת ,חיפה

 נחיותלה מחויבים שאינם פרטיים יםתהומאופ מרפאים של בשירותיהם

  41.חיסונים נגד מופץ באינטרנטה שגוי מידעצורכות ו ,הבריאות משרד

הם  בנוגע לחיסונים שיקולים רגשיים, קודמים במחקרים שנמצא כפי, בנוסף

 42.מאשר שיקולים מדעיים בישראל רפואה ישאנעל  בעלי השפעה רבה יותר

 הנחיות אינם מיישרים קו עםש להסביר מדוע רופאים עובדה זואולי יש ב

 יסוד אין מכל מקום,. שגויות הנחיות מעבירים לעיתים הבריאות משרד

 למתן לגבי קצבאות ילדים יהווה שיקול כלשהו בנוגע החדש שהחוק להניח

                                                           
38 http://www.skepticalraptor.com/skepticalraptorblog.php/religions-state-vaccines/ 
39 http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.527622 

 שם 40
 שם 41

42 http://www.timesofisrael.com/health-workers-too-close-to-make-vaccination-call-study/ 
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בדרך כלל מדובר משום ש ,הנזכר לעיל הסוגן משפחות מבחיסונים 

בעלות מספר ילדים קטן ואמצעים , אקונומי גבוה-בחתך סוציו במשפחות

 מרובים.

 מיעוטים זכויותם העוסקים בארגוני .2.2.3
העוסק "בהגנה על זכויות האדם של  'עדאלה'ארגון , 2010באוקטובר 

הפלסטינים הערבים אזרחי ישראל ועל זכויותיהם של הפלסטינים בשטחים 

קצבאות קבלת את  אשר התנה המקורי חוקעתר לבג"ץ נגד ה 43הכבושים",

את האוכלוסייה הבדואית  מפלהחוק שה בטענה חיסונים,קבלת ילדים ב

, בחיסונים באופן עקרוני תומכים הםש בארגון טענו כי על אף .בנגב

מפלה  , למעשה,החוקואינם זוכים לשירותי בריאות נגישים  בנגב הבדואים

  44.אותם

פוגע  החדש החוק ,בדואיות נשים עשר בשם הוגשהאשר , העתירהעל פי 

 כבוד יסוד ויש בכך פגיעה בחוק ,בעקרון השוויון של הילדים ובטובתם

קובע: "אין פוגעים בחייו, בגופו,  יסוד זה בחוק 2סעיף  45.וחירותו האדם

"כל אדם  כי קובע בחוק 4 סעיף 46.או בכבודו של אדם באשר הוא אדם"

 47."זכאי להגנה על חייו, על גופו ועל כבודו

 בכבודם פוגע נויא שהחוק פסקהו ,עדאלה תביעת את דחתה ץ"בג הכרעת

 שירותיל נגישותקרא להרחיב את ה המשפט בית ,אמנם 48.הילדים של

 מפלה, חוקתי-בלתי החוק את מצא לא הוא אך ,הבדואים לילדים הבריאות

 זהלכלול חוק ו להמשיך ארגוןהמ מנע לא כל זאת. דמוקרטי אנטי או

 האוכלוסייה הערבית.כלל מפלים את הברשימת החוקים 

                                                           
43 https://www.adalah.org/he/content/view/4135 
44 http://www.adalah.org/en/content/view/8145 

 שם 45
46 http://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic3_eng.htm 

 שם 47
 (.2013ביוני  5"עדאלה" נגד משרד הרווחה )פסק דין  48
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העתירה כי  עדאלה של הטענה אמינות את מערער העובדות של בסיסי ניתוח

, ראשית. ישראליים-אנטיולא מטעמים  הומניטרייםהוגשה ממניעים 

 שאר כלל כמו הישראלית הבריאות גישה חופשית למערכת נהלבדואים יש

האוכלוסייה הבדואית, אשר קצב גידולה הוא , שנית. ישראל אזרחי

 של על פני שטח מוסדרים שאינם כפריםמהגבוהים בעולם, חיה בפיזור רב ב

 מבני 40%-מ שיותר העובדה. אביב משטחה של תל 12 פי, דונם 600,000

 על מאוד מקשה מוסדרים לא בכפרים מתגוררים בישראל הבדואית העדה

  .בריאות שירותי להם להעניק היכולת

, של הארגון עצמו וארגונים דומים אחרים הנתונים פיעל , תלמרות זא

 לנסוע נדרשים ,רפואה שירותי אין בהם המעטים בכפרים םיגראשר  בדואים

 רביםעל אף שאין ברשות  49.הקרובה למרפאה עד מ"ק מתשעה יותר לא

 גמלים כגון אחרים תחבורה בכלי משתמשים הם, מכונית פרטית מהם

 רותיילש נגישותם עצם 50.רבים מרחקים עוברים הם באמצעותם, וסוסים

היא הצלחה  שלהם ממגורי הארעי קטןכה  במרחק לאומיים בריאות

 51.מסחררת

 העדר בגלל מחסנים את ילדיהם אינםשבדואים רבים  התפיסהמעבר לכך, 

 המחקר. סטטיסטיות עובדות ידי על מופרכת בריאות שירותינגישות ל

חוסנו במדינת  שלא כלל הילדים שמתוך מצא ,2013 שהוזכר לעיל, משנת

גבי ל וידע נגישותחסרי  מהם הינם ילדים להורים 10%-כ רק ישראל

  52.חיסונים

 בשילוב ,בחינם החיסונים ושירותי הלאומית הבריאות מערכתלמעשה, 

 עלאולם, . ביותר לנגישים בישראל החיסונים את הופכת ,מועטה אוכלוסייה

                                                           
49 http://maki.org.il/en/?p=3663 
50 http://www.pbs.org/lawrenceofarabia/revolt/transport.html 
51 http://www.mmi.gov.il/static/HanhalaPirsumim/Beduin_information.pdf 

 30שם עמוד  52
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 קיצונים חרדיםו בדואים – אנשים יש, "הבריאות משרד דובר, יצחק יעקב פי

כלומר, נראה כי הסיבה האמיתית לשיעור  53."במערכת שאין להם אמון –

אינה קשורה כלל , 90%-כ על העומד, םהבדואיבקרב  המתחסנים הנמוך

  54לנגישות.

 בעולם החיסונים מדיניות להצגת נעבור, עתה, כאשר הדברים ברורים

מטרת . הישראלית החיסונים מדיניותל על מנת להשוותן דמוקרטי-יהליברל

 של יםהמקובל הגבולות בתוך ישראל פועלתלבחון האם תהיה ההשוואה 

החיסונים מדיניות תוצג  , אם כן,הבא בפרק. הבינלאומית החיסונים מדיניות

 .OECD-החברות בנבחרות  מדינות 25-ב

 

 

  

                                                           
53 http://www.jewishjournal.com/israel/article/will_israel_end_child_subsidies_for_anti_vaxxers 
54 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3668161,00.html 
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 OECD-ה במדינות חיסונים מדיניות. 3
  ומתודולוגיה מבוא

 הינו ,OECD-או בשמו המוכר ה ,הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי

עצם  55.כולו עולםב תכלכלי וצמיחה יציבות קדםל אשר שם לו למטרה גוף

לכך היא אות  ,בלבד מדינות שלושים וארבע כיוםמונה ה, ארגוןבהחברות 

על  ניכרת השפעה ובעלת ,ויציבה תמפותח ,תדמוקרטי היא שמדינה

 . העולמי השגשוג

נעשתה  ,בכל הנוגע למדיניות חיסונים כמדד OECD-במדינות ה הריבחה

והדרישות הגבוהות אשר הוא  הארגון של היוקרתי ומעמדב מתוך ההכרה

 מדינות מייצגשהוא  מציב בפני החברות בו. כמו כן, התפיסה המקובלת היא

כל המדינות  כאמור, מזאת,יתרה  בעלות מעמד פוליטי והישגים כלכליים.

 .דמוקרטיותהחברות בארגון הן 

 ,OECD-חברות בה מדינותה כל את לבחון בתחילה, המחשבה הייתה

)ורחב, יש לומר(  מייצג במדגם שדי נראה היה מחקרה ותהתקדמעם אולם 

במהלך הפרק , בהתאם לכךיצור תמונה מספיק רחבה להשוואה. ל על מנת

עשרים ושלוש מדינות ב בנוגע לחיסונים שוניםיובאו דוגמאות למדיניות 

שונות החברות בארגון הכלכלי, ויוצגו סטטיסטיקות אשר לוקטו מתוך 

 מקורות רבים ומגוונים. 

חשוב לציין כי אין בסקירה התייחסות לכלל החיסונים בכל מדינה, אלא 

היא  ,הפשוטה לכךהסיבה התמקדות במדיניות לגבי חלק מהחיסונים. 

 ,לזאתמעבר ים במדינות שבדקנו. החיסונ לבמידע זמין על כלהמחסור 

 על מנת מדינה כל של המדיניות את לשרטט היא זה במחקר המטרה כאמור,

                                                           
55 http://usoecd.usmission.gov/mission/overview.html 
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עומדת בקריטריונים של  תהאם מדיניות החיסונים הישראלי לבחון

 אנו בו הספציפי החיסון זהותבהתאם לכך,  הדמוקרטיות ברחבי העולם.

  .רלוונטיתבהכרח  אינה דנים

 מפגינות אשר יובאו להלן דוגמאותמדינות בהכפי שניתן להיווכח, בנוסף, 

 לוודאבמטרה  נקטו בצעדים שונים הפחות לכל או ,קשוחה חיסונים מדיניות

, למדינה ממדינה משתנהה והחוקתי החברתי המבנה בשל. מתחסנים לושהכ

 מטרות לטובת ושונים ייחודיים באמצעים נעזרת מדינה כלניתן לראות כי 

 .ותדומ

 אוסטריה
 הבריאות ארגון פי על. מועט ביותר המחוסנים נגד חצבת שיעור אוסטריהב

 השנה בני מהילדים 76% רק, 2009-2013 בין השנים שנה בכל, העולמי

 הם היומ 90% 1997 שבשנת בעוד, חצבת מפני מחוסנים היו באוסטריה

אוסטריה שיעור בכל המדינות הגובלות עם . לשם השוואה, מחוסנים

  56.90% המחוסנים הוא לפחות

 2014 בשנת ,חצבת של התפרצויות משתי סבלה אוסטריהבשנים האחרונות 

, הנמוך ההתחסנות לשיעור מיוחסת להתפרצויות הסיבה 2015.57 ובשנת

 יותר" ,האוסטרי הרפואה איגוד דוברעל פי  58.רפואה עובדי בקרב במיוחד

 האנשים' שאר ש'כלהתפיסה  בגלל לחיסונים מתנגדים אנשים ויותר

 59."מקרה בכל מחוסנים

 הביא את ,אחרות ומחלות שעלתה, אדמתה, החצבת במקרי הגידול

 60.להגדיל את שיעור המתחסנים במטרה שונים פתרונות לחפש אוסטריה

                                                           
56 http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/immunization/mcv/atlas.html 
57 http://www.globalpost.com/article/6525012/2015/04/22/austria-sees-increase-cases-measles-
outbreaks 

 שם 58
59 http://www.healthcanal.com/public-health-safety/59301-austrian-vaccination-day-2015-why-are-
%E2%80%9Cforgotten%E2%80%9D-diseases-making-a-comeback-and-what-can-we-do-about-it.html 

 שם 60
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 ידודלע שונות ושיטות, נדונו המתחסנים שיעור להגדלת שונות דרכים

 הועלתה הצעה להצביע בפומבי בין השאר, .הוצעו ילדיהם את לחסן הורים

בשאר בשל כך אלו אשר אינם מתחסנים ופוגעים  – 'חיסוניים טפילים' על

 61.האוכלוסייה

 אוסטרליה
. דיהםיל סן אתלח הורים לעידוד במסע התחילה אוסטרליה, לאחרונה

 2000-ה שנות תחילת מאז מהיר באופן גדל באוסטרליה מתחסניםה שיעור

ברם, בשנים האחרונות חלה מגמה הפוכה וישנה ירידה  .92%-לעד  הגיעו

 תחת, אוסטרליה ממשלת, בניסיון להילחם במגמה 62.במספר המתחסנים

 . חדשה חקיקה יזמה ,אבוט טוני ,דאז הממשלה ראש הנחיית

 עלויות וצמצום תמריצים, חינוך בעזרת חיסונים לעידוד פועלת תכניתה

 כספיים תמריצים באוסטרליה הוצעו, והגזר המקל בשיטת 63.בילדים טיפול

 .15,000$היכול להגיע עד  ילדיםה קצבאות בקיצוץ איום, ומנגד להורים

 דאוג לחיסוןל נמוך אקונומי-סוציו ממעמד משפחות לעודד במטרהזאת, 

שהיה נהוג עד  מחיסונים דתיה לפטור קץ שמה התכנית, בנוסף 64.ילדיהם

  65.חיסונים לכל ילדה עבור לספקי שירותי הבריאות התשלום הוכפלאז ו

 עיתון ידי על 2015 באפריל שנערך סקר לבוא.התוצאות לא איחרו 

 66.חובה בחיסוני תומכים אוסטרליה מאזרחי 86%-ש מצא ,"טלגרף"ה

                                                           
 שם 61

62 http://www.immunise.health.gov.au/internet/immunise/publishing.nsf/Content/acir-ann-cov-hist-
data.htm 
63 http://www.theguardian.com/society/2015/apr/19/vaccination-crackdown-australia-announces-
end-to-religious-exemptions 
64 http://www.abc.net.au/news/2015-04-12/parents-who-refuse-to-vaccinate-to-miss-out-on-
childcare-rebates/6386448 

 שם 65
66 http://www.dailytelegraph.com.au/news/nsw/galaxy-poll-86-per-cent-of-australians-want-
childhood-vaccination-to-be-compulsory/story-fni0cx12-1227290503812 
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 נקט ,2015 בשנת אבוט טוני את שהחליף , ראש הממשלהטרנבול מלקולם

  אף יותר. קשוחהמדיניות חיסונים 

 איטליה
 ייתכןאשר , מהאוכלוסייה 95% של גבוה מתחסנים בשיעור מתגאה איטליה

הדרישה . חובה וחיסוני נדרשים חיסונים של ממדיניות נובעו מאוד

וישנם , B וצהבת, טטנוס, פוליו, דיפתריה נגד יחוסנו שילודיםהיא  איטליהב

בצעד מעורר  ,לאחרונה 67.נוספות מחלות מגוון נגדמומלצים  חיסונים

 .הנדרשים החיסונים להרחבת תכנית להציג החליטה הממשלה מחלוקת,

לחשיבות  בנוגע להורים וההסברה החינוך הרחבת את מקדמת התכנית

 משתפים שאינם רופאים נגד סנקציות ואכיפת כוללת פיקוח, וחיסוניםה

 68.פעולה

 םיילדנקבע כי , ילדים לחסן הפנויים הרופאים במספרהמחסור  על אףכך, 

עוררו אלו צעדים . החינוך במערכת ללמוד יורשו לא חיסונים תעודת ללא

לסנקציות  נוגעה הסעיף בשל בעיקר, בקרב אזרחי איטליה רבה התנגדות

 69.רופאים כלפי

  איסלנד
 תכניתעל אף ש ,95%-עומד על יותר מהמתחסנים באיסלנד שיעור 

מההורים  82%-מ המנע לא עובדה זו. לחלוטין החיסונים הינה רשות

מעוגנת ה לחובה החיסונים את הפוךול החוק בשינוי לתמוך באיסלנד

 ההתחסנות אחוזי את המסביר בחיסונים התמיכה הציבורית 70.בחוק

 .הגמישה המדיניות למרות באיסלנד גדוליםה

                                                           
67 http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V19N35/art20889.pdf 
68 http://www.sciencemag.org/news/2015/12/new-vaccination-strategy-stirs-controversy-italy 

 שם 69
70 http://icelandmag.visir.is/article/most-icelanders-say-vaccines-should-be-mandatory 
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 אסטוניה
 על אף 95%71-הוא כ תחסנותהה שיעור, לאיסלנד בדומה ,באסטוניהגם 

של  הוא חובתם יהיחיד החריג 72.רשות בבחירה אישית חיסונישל  מדיניותה

 החיסונים כלבנוסף,  B.73 מפני צהבת להתחסן הבריאות מערכת עובדי

בשנת  .דורש לכל חינם מוצעים ממשלתיתה תוכניתה במסגרת שנמצאים

 האסטונית הבריאות וועדת של חקירה .A צהבת התפרצה באסטוניה ,2011

 צהבתהמפני  חינם חיסון הרחב לציבור הוצע שלא העובדהכי  העלתה

  74.להתפרצות חלקי באופן הסייע

 ארצות הברית
 הם כי להוכיח התלמידים נדרשים)ארה"ב(  הברית ארצות מדינות בכל

יחד עם זאת, תלמידים  75.הספר בבית ללמוד מנת על מלא באופן מחוסנים

, בהתאם דתיות או רפואיות מסיבות מחיסונים וריכולים לקבל פט מסוימים

מדינת קליפורניה הפסיקה  ,2016 ביולי 76למדיניות השונה בכל מדינה.

יות בהמשך להצלחה של רפוא שאינן מסיבות מחיסונים ורלהעניק פט

 במיסיסיפי כאשר, יניה'וירג ומערב מיסיסיפימדיניות חיסונים דומה ב

  77.99.7% על עומד המחוסנים שיעור

 רק ופי על כאחד. ופרטיים ציבוריים ספר לבתי מתייחס החדש החוק

 בעקבותחוקק  החוק. מחיסונים ורבמקרים רפואיים מסוימים יינתן פט

יימים הק החוקים בהשראת נוסחו בקליפורניה החזרת מחלת התפרצות

                                                           
71 http://www.unicef.org/infobycountry/estonia_statistics.html 
72 http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/DAncona_tab1.jpg 
73 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85397/1/9789241564632_eng.pdf 114 'עמ 
74 http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/ee/v16n42/art19996.pdf 
75 http://www.cmaj.ca/content/183/16/E1167 
76 https://www.romper.com/p/which-states-allow-parental-choice-as-a-vaccine-exemption-the-issue-
is-tense-52338 
77 http://www.huffingtonpost.com/entry/california-school-
vaccinations_us_57b20907e4b007c36e4f99eb 

http://www.cmaj.ca/content/183/16/E1167
https://www.romper.com/p/which-states-allow-parental-choice-as-a-vaccine-exemption-the-issue-is-tense-52338
https://www.romper.com/p/which-states-allow-parental-choice-as-a-vaccine-exemption-the-issue-is-tense-52338
http://www.huffingtonpost.com/entry/california-school-vaccinations_us_57b20907e4b007c36e4f99eb
http://www.huffingtonpost.com/entry/california-school-vaccinations_us_57b20907e4b007c36e4f99eb
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 שבע מזה חזרת של מקרה ראתה לא מיסיסיפי וירג'יניה.במיסיסיפי ומערב 

  78.שנים 24 זה חזרת מקרה נצפה לא יניה'וירג ובמערב שנים

וק הח 79.דומים חוקים לחוקק שוקלות בארה"ב נוספת מדינות עשרה שתים

 גדל המדינה בכל המתחסנים שיעור בקליפורניה כבר הוכיח את עצמו.

 יותר , לדוגמה,לגוניטאס במחוז. שנים עשרה שש מזה ביותר הגבוה לשיעור

סנים, כאשר בשנה הקודמת רק מחו היו חובה לגן שנכנסו מהילדים 90%-מ

 80.מחוסנים היומחציתם 

 ממדינת דמוקרטית קונגרס חברת, ווילסון פרדריקההציעה  2015בשנת 

 השונות מדינותואה מונעת בפלת מענקים לשירותי רקב להתנותדה, פלורי

 להמלצות בהתאם מחוסנים יהיו ציבוריים ספר בבתי שתלמידים כךב

 81.חיסונית לפרקטיקה המייעצת הוועדה

 בלגיה
 חוק לתוקף נכנס 1967 בשנת. פוליו נגד החיסון חובת בשל מפורסמת בלגיה

 לפי 82.חודשים 18 גיל לפני פוליו חיסון לקבל הילדים כל את המחייב

 פי על פועלת מהאוכלוסייה 99%, בלגיה של העליונה הבריאות מועצת

  83.הציבור כלל כמיטיב עם נתפסאשר  החוק

 חמישה עליהם ונגזרו אירו 4,100 בסך נקנסו הורים זוגות שני, 2008 בשנת

 הוותיק החוק, 2011 בשנת 84.ילדיהם את לחסן שסירבו משום מאסר חודשי

הועמד בפני ביקורת שיפוטית, כאשר ערכאת הערעור הרשיעה שני הורים 

                                                           
 שם 78

79 http://www.economist.com/news/international/21695387-some-western-countries-have-lower-
vaccination-rates-poor-parts-africa-anti-vaxxers 
80 http://www.sfchronicle.com/health/article/State-vaccination-rates-up-sharply-in-wake-of-new-
11092103.php 
81  https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/2232/text 
82 http://www.cmaj.ca/content/183/16/E1167 

 שם 83
84 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2244783/ 

http://www.economist.com/news/international/21695387-some-western-countries-have-lower-vaccination-rates-poor-parts-africa-anti-vaxxers
http://www.economist.com/news/international/21695387-some-western-countries-have-lower-vaccination-rates-poor-parts-africa-anti-vaxxers
http://www.sfchronicle.com/health/article/State-vaccination-rates-up-sharply-in-wake-of-new-11092103.php
http://www.sfchronicle.com/health/article/State-vaccination-rates-up-sharply-in-wake-of-new-11092103.php
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/2232/text
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. ההרשעה נומקה בכך יותר שהועמדו לדין על פי החוק וזוכו בערכאה נמוכה

 85.הרחב הציבורבריאות  על להגן נועד שהחוק

 גרמניה
 חיסוני בהן אין האירופי האיחוד מדינות תוך חמש עשרהמ אחת איה גרמניה

 חיסונים של רחבה סדרה על בתוקף ממליצה גרמניה, פי כןאף על  86.חובה

 87.ההתבגרות גילל ועד לידהגיל מ החל בחינם אותם מציעהאף ו

 הלכו חובה לחיסוני קריאות, 2015 שנת בתחילת חצבת התפרצות בעקבות

 דאז הבריאות שר, מחצבת חודשים 18 בן פעוט של מותו לאחר 88.וגברו

 89."אחרים אם ילדי כי ילדו את רק לא מסכן הגנה מילדו שמונע מי"כי  הכריז

, בקרב המתנגדים לחיסונים גידולאשר התפתחה על רקע ה ,ההתפרצות

 אם כי, בריאותית סכנה רק לא היוותה בכךו םירב ספר בתי לסגירת הובילה

 .הילדים בחינוך פגיעה

, לחיסוני חובה הצעה תוקף בכל דחו הגרמנים, היום עדאף על פי כן, 

 מדיניות זו כי תכןיי 90.בכפייה לתת חיסונים ייאלצו שפקידים חששמה

 עברלאור ה, הפרט לחירות גרמניה של המוחלטת מהמחויבות תנובע

  91.שלה הלאומני

 דנמרק
בבחירה  חיסוני רשות מדיניות של תה של דנמרק מתבטאת בהנהגתוייחודי

 של רחב במגוון גבוה התחסנות אחוז לשמר תוך הצלחה 92,אישית

                                                           
85 http://www.lalibre.be/dernieres-depeches/belga/le-vaccin-anti-polio-reste-obligatoire-deux-
parents-condamnes-en-appel-51b9170ee4b0de6db9cadb32 
86 http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20183 
87 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3230171/ 
88 http://www.theguardian.com/world/2015/feb/23/german-health-official-mandatory-measles-
vaccinations-child-dies 

 שם 89
 שם 90

91 http://www.socsci.uci.edu/~rdalton/germany/ch4/chap4.htm 
92 http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/DAncona_tab1.jpg 
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 ומציעה ילדים חיסוני מקדמת הדנית והתרופות הבריאות רשות 93.חיסונים

 חיסונים להציע הרופאים כל את מחייבת היא כאשר, כוללת חיסונים תכנית

 .ההתחסנות שיעור את מקרוב הרשות בוחנתחשוב לציין כי  94.עלות כל ללא

 כפי, חובה חיסוניייתכן ודנמרק תחיל , משמעותי באופן ירדבמידה והוא 

  95.שחורות אבעבועות כנגד 19-במאה ה תהשעש

 מציע אירופאים מובילים חוקרים ידי על שנערך יריעה רחב מחקר

 ,רשות מדיניות חיסוני בעלות( נוספות ומדינות) דנמרק של שההצלחה

ניתן , הרפואה ברשויות אמון נותנים אנשים שבו בעולם"ש מהעובדה נובעת

 96".הלאומיות ההמלצות עם פעולה שיתוף יותר לקיים

 הונגריה
 98%-מ יותר. ביותר מוצלחת חיסונים למדיניות דוגמא היא הונגריה

על פי החלטת  המדבקות המחלותעשר  מפני כל מחוסנים התמאוכלוסיי

 כאשר המספרים מרשימים במיוחד .שחפתו חצבת, צהבת ביניהן ,המדינה

פחות  מוטמעה( צועני) הרומאני מיעוטהקיומו של  את ביאים בחשבוןמ

ותיקה מאוד בהשוואה הינה  הלאומית החיסונים תכנית 97.באוכלוסייה

 בתוכנית מתגאההונגריה  .1953וקיימת מאז שנת  ,לסטנדרט הבינלאומי

 שנת מאז החצבת מחלת התפרצה לאבכך שו מקיפים חיסונים מספקתה

2001.98 

בכל  הבמה בקדמת אותה שם בהונגריה במיוחד הגבוה ההתחסנות שיעור

 מתהליך נובעת לא זו הצלחה אך 99.היהמחוסנים באוכלוסי הנוגע לרמת

                                                           
93 http://www.unicef.org/infobycountry/denmark_statistics.html 
94 https://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/1782C0C1B63A4F239C2908A98B3E9456.ashx 
95 https://familysearch.org/learn/wiki/en/Vaccinations_in_Denmark 
96 http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20183 
97 http://ecdc.europa.eu/en/press/events/Documents/Hungary-Country-experience-
immunisation.pdf 
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 עם בכפייה חוסנו ילדים :להיפךאלא  ,חופשית בחירה של שנים ארוך

 בבתי חוסנו הם, 6 מגיל החל, מכן לאחר 100.הוריהם אישור ללא, לידתם

 להזכיר שנועדה תיתכנ מיושמת בנוסף, 101.חיסונים ממבצעי כחלק הספר

הזמנים  לוחות לפי כלשהו חיסון פספס במידה וילדם ידיתימ להורים

, המתוכננים לחיסונים מופיעיםאינם עדיין  הםלאחר התזכורת  אם. הקבועים

 ללא₪(  1,300-)כ פורינט 100,000 עד בגובה קנס מטיל הבריאות משרד

 משכר כשליש שהם, פורינט 30,000 הוא הקנס סכום 102.רבים בירורים

 יחסנו שההורים עד שצריך פעמים כמה יוטל הקנס. נכבד סכום – המינימום

  103.ילדיהם את

 ללא קשוחה של תכנית תוצאה הינה , כאמור,החיסונים בהונגריה הצלחת

 מוטלים כבדים וקנסות הספר בבתי אפילו ניתנים החיסונים כאשר, פטורים

, פרטני בסיס על ורק אך ניתנים פטורים 104.פעולה משתפים שאינם מי על

 הוא הפטור במקרים אלו גם .ספציפי לחיסון קשה תגובה הוכחה כאשרו אם

לציין שתוכנית קשוחה זו היא חשוב  .משפחהה לבני מורחב ואינו אישי

קבע כי הורים שיסרבו  2009 שנתל עדש, החוק של מרוככת הגרסלמעשה 

 105.לכלאלחסן את ילדיהם יושלכו 

 יוון
 לא אמנם 106.חובה הם ילדים חיסוני שבה למדינה נוספת דוגמא היא יוון

מופילוס וה מפני שעלת החיסונים כגון, ביוון הרשות חיסוני אפילו אך, כולם

 ידע כגון גורמים 107.היוונית בחברה גבוה בשיעור נפוצים, B האינפלואנז

                                                           
99 http://www.whale.to/a/hun.html 
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105 http://www.vaccinationinformationnetwork.com/growing-opposition-to-mandatory-vaccination-
in-hungary/ 
106 http://ecdc.europa.eu/en/pr 
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 המתחסנים מספר על משפיעים ,הנראה כפי, חיסונים לגבי נרחב הורי

 חובה חיסונימתן  בין משלבתה היוונית התכנית הצלחת על ומעידים ,הגבוה

 ילדים .הבריאות מביטוח כחלק זכאים לחיסונים ביוון ילדיםה 108.והסברה

 הנחיות נןיש, זאת עם. עלות ללא לחיסונים זוכים אינם מבוטחים שאינם

 109.הספר ללא הוכחה שהם מחוסנים בבתי ללמוד יכולים אינם ילדים לפיהן

 מאז 97% לפחות על עומד ילדים מפני חצבת החיסון שיעורבאופן ספציפי, 

 בהצלחה להמשיך כדי 110.היוונית התכנית עצמת על ומעיד, 1996 שנת

 את להרחיב החליטה יוון, האחרונות בשנים הגדולים ההגירה גלי ולאור

 ייתכן 111.והפליטים המהגרים לאוכלוסיית עלות ללא החיסונים תכנית

 112פליטים 50,000-ייתכן גם ש אך ,בלבד טוב מרצון נובעת שהתכנית

 קשות עמלה יווןאשר  לחסינות העדר משמעותי באופן להזיק יכולים

תהיה  במדינה ספר בבתי המהגרים ילדי שקליטת הוחלט לאחרונה. להשיג

 113.היווני לחוק בהתאם החיסונים תכנית בהשלמת מותנית

 לטביה
 מעודדים כללי באופן :חלקי באופן חובה חיסונים תכנית בלטביה קיימת

 עלרק  חובת חיסונים חלה, אולם חינםב מוצעים והחיסונים אנשים להתחסן

 מערכת עובדיאת  תמחייב הלטבית בשיטה תייחודי פרקטיקה 114.מוסדות

 חוזה ולהכין בדבר הסיכונים את למסרבים להתחסן להסביר הבריאות

 יכולה מדינהה, בלטביה כפויה-החצי השיטה שלאור ייתכן 115.סירוב

                                                           
108 https://globaljournals.org/GJMR_Volume13/2-The-National-Vaccination-Programme.pdf 
109 http://www.enetenglish.gr/?i=news.en.society&id=1658 
110 http://data.worldbank.org/indicator/SH.IMM.MEAS 
111 http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/migration-and-
health/news/news/2016/04/greece-extends-vaccination-to-refugees-and-migrants  
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 של רחב מגווןמפני מהאוכלוסייה מחוסנים  95%-כש בכך להתגאות

 116.מחלות

 מקסיקו
 באופן גבוה מתחסנים שיעור המציגה מתפתחת מדינה היא מקסיקו

במדינה  חיסוןה שיעור .שכנתה הצפונית, ארצות הבריתל שמשמעותי מזה 

 שנעשה מחקרעל פי  117.ילדיםמה 97%עומד על  , לדוגמה,מפני חצבת

 בכפייהמיושמת בחינם ו המוצעת חיסונים מתכניתובעת נ ההצלחה ,בנושא

. למדי קיצונית גישה ננקטהאף  במקסיקו מהמחוזות בחלק 118.בד בבד

 אחות, החיסונים בתכנית לא עומדים הוריםש ברגעלמשל, , במונטריי

 אישורב צורך ללא במקום בו הילדים את חסןל הביתה אליהם מגיעה

  119.ההורים

 לאחר, הקודמת המאה של 90-ה בשנות נוצרה הלאומית החיסונים תכנית

, בתגובה 120.תינוקות 000,6-כ של גבתה את חייהם חצבת שהתפרצות

 ,חיסוניםבכל הנוגע למדיניות  אסרטיבית גישה לקדם בחרה הממשלה

 מתחסניםה שיעורו כאמור, ,הושגה המטרה .מחוסנים הילדים שכל לוודא

 רובבוודאי ביחס לו, OECD-ה במדינות הגבוהים אחד הואבמקסיקו 

 .העולם מדינות

 סלובקיה
 החובה חיסוני בתכנית מאוד מתגאה בסלובקיה הציבורית הבריאות רשות

 מאמריםברשותה  121.הקודמת המאה של החמישים שנות מאז קיימתה, שלה

 הטטנוס מיגור על קרדיט מקבלתוהיא  ,החיסונים חשיבות את המפרטים

                                                           
116 http://www.chop.edu/news/vaccine-requirements-vary-country-country 
117 http://data.worldbank.org/indicator/SH.IMM.MEAS 
118 http://www.theyucatantimes.com/2015/02/while-the-u-s-faces-the-largest-measles-outbreak-in-
recent-history-mexico-has-had-not-a-single-case-since-1996/ 
119 http://www.chron.com/news/nation-world/article/Mexico-bests-U-S-in-vaccinations-2097615.php 
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 מחוזות תשמונ בכל מחוסנים 95% של לשיעור הובילה התכנית 122.והחצבת

 2000.123-ה שנות תחילת עד המדינה

 דובר ,95%-ל מתחת מספר המחוסניםנפל  ראשונהאחר שלל, 2015 בשנת 

 הנובעת ,ההתחסנות שיעור נפילת" כי הצהיר הציבורית הבריאות רשות

 בעלת להיות עלולה ,החיסונים בחשיבות וזלזול מוטעית ביטחון מתחושת

 124."ילדים אצל במיוחד – הבריאות מצב על מרחיקות לכת השלכות

 את לחסן שמסרבים הורים לקנוס כי פסק לחוקה המשפט ביתבהמשך, 

 .הפרט חירויות או זכויות של הפרה בכך ואין הינו צעד חוקתי ילדיהם

 אותיהבר ושירות הבריאות שר ידי על בברכה התקבלהזו  החלטה

 125.הציבורי

 סלובניה
 המקדמת שלה, אגרסיביתהחיסונים המדיניות ב ידועה לשמצהסלובניה 

עובדי מערכת  כגוןקבוצות סיכון של הילדים ו כללכפוי של  חיסון

 500הורים שאינם מחסנים את ילדיהם חשופים לקנס גבוה ) 126.הבריאות

בנסיבות ורק במקרים נדירים ילדים מקבלים פטור אירו עבור כל חיסון(, 

מערך לא משמתפקיד האת  משבחת במדינה הקהילה הרפואית 127.רפואיות

מהאוכלוסייה בסלובניה  98%-העובדה שומודה כי  ,החיסון הממוסד

לשם  128.היא הודות למוסד זה פני המחלות הנפוצות ביותרמחוסנים מ

-הכגון חיסון מהאוכלוסייה התחסנו בחיסוני הרשות  50%רק  ,השוואה

                                                           
 שם 122

123 http://venice.cineca.org/documents/slovakia_ip.pdf 
124 http://spectator.sme.sk/c/20057219/vaccination-rates-fall-below-critical-level.html 
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HPV.129 עשרים במדיניות החיסונים האגרסיבית בסלובניה, מה תוצאכ

 130.בודד של טטנוסאחד האחרונות נצפה בה רק מקרה  שנהה

 פולין
 ניתנים החיסונים 19.131 לגיל עד הילדים לכל חיסונים חובת מנהיגה פולין

 מדיניות למרות. מהם או מתן אישור ללא הסברה להורים, הלידה לאחר מיד

 מתוך החובה חיסוני בהמשך תומכים שהם דיווחו מההורים 80%-מ יותר זו,

 ועדות ישנן כמו כן, 132.היהאוכלוסי ושאר הילדים עבור ביתרונות הכרה

 להבטיח כדי פגים של חיסונים עם להתמודד נועדור שא מיוחדות מומחים

 133.הנדרשת ההגנה את מקבלים הם שאף

 פורטוגל
 , כאשרהאוכלוסייה לללכ בחינם חיסונים כוללת בפורטוגל החיסונים תכנית

למרות היותה , ברם 134.יותר מורחבים חיסונים אףמוצעים  סיכון לקבוצות

יה אלא רק כלל האוכלוסי על חלהאינה חובת ההתחסנות מומלצת ביותר, 

 הנרחב הכיסוי בשל, זאת עםיחד  135.על קבוצות מסוימות כגון עובדי רפואה

 תעודות ללא תלמידים מקבלים אינם רבים ספר שבתי והעובדה יחסית

 מקפידה פורטוגל 136.חובה הוא שהחיסון מניחים רבים אנשים, חיסונים

 לילדים חיסונים יותר ומעניקה ,המלצותיה את כל הזמן ולעדכן לשדרג

 137.מוגבר בסיכון אוכלוסייה ולפלחי צעירים

                                                           
129 http://www.cmaj.ca/content/183/16/E1167 
130 http://outbreaknewstoday.com/slovenia-reports-first-tetanus-case-in-two-decades-69285/ 
131 http://venice.cineca.org/documents/poland_ip.pdf 
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 פינלנד
התפרצות  של מקרים מאוד מעטישנם ו גבוה מתחסניםה שיעור בפינלנד גם

 היא החיסונים שתכניתעל אף  138.חיסון ידי על למניעה ניתנותה מחלות

 באופן חינם חיסונים מקבלים הפינים מהילדים 97%-מ יותר ,לגמרי רשות

 139.לחיסונים בנוגע המייעצת הלאומית הוועדה על פי המלצות ,שגרתי

 כי הראה ,עוראבי תאמר בשם קנדי חוקר ידי על 2014 בשנת שנערך מחקר

( ופורטוגל איטליה, אנגליהגם ב כמו) בפינלנדשיעור החיסונים הגבוה 

 החברתי הלחץ 140.התומך בהתחסנות גדול חברתי ללחץ הודות מתקיים

 יותר רבה השפעה כבעל הוכח ,עליהם על מנת להגן הילדיםאת לחסן 

 141.רשמיים רפואה מגורמי או ממשלתיים ממסרים

 ילה'צ
 מחייב זמנים לוח הכוללת לחיסונים מורחבת תכנית הציגה ילה'צ, לאחרונה

לילדים  בחינם ניתנים החיסונים 142.'ב כיתה ועד לידה מגיל ילדים לחיסון

תכנית החיסונים  143.צורך באישור הורים ללא במרפאות ובבתי הספר

 צהבת, חצבת, שחפת, פוליו כגון מחלות , בין היתר,ומכסה מורחבת

 144.ושפעת

 145בתימרוסל השימוש על במדינה ציבורי דיון קייםמת האחרונות בשנים

 וארגוני, העולמי הבריאות ארגון, יליאני'הצ הבריאות שר 146.בחיסונים

 בכל 147.אוטיזם לבין תימרוסל בין קשר מצאו לא אחרים מובילים בריאות

                                                           
138 http://www.circumpolarhealthjournal.net/index.php/ijch/article/viewFile/18310/20999 Page 388. 
139 http://www.unicef.org/infobycountry/finland_statistics.html 
140 http://www.livescience.com/43292-peer-pressure-vaccination-choice.html 
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פטרייתי. -ואנטי ספטי-אנטי כחומר רוב פי על המשמש כספית אטיל חומר הוא( Thimerosal) תימרוסל 145

בעבר נעשה בו שימוש נרחב כחומר משמר בחיסונים עד שהאיחוד האירופי ומדינות אחרות הפסיקו את 
 .השימוש בו בעקבות דאגות )לא מבוססות( של הציבור שהוא עלול לגרום לאוטיזם )על פי וויקיפדיה(

146 http://santiagotimes.cl/special-report-vaccine-law-battle-science-society/ 
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 מתן החיסונים עצם, שאלה בסימן עומד בתימרוסל השימוש בעוד, מקרה

 .כולם על מוסכם

 כיה'צ
 להתחסן הילדים כלעל לפיה  ,קשוחה חובה חיסוני מקיימת מדיניות כיה'צ

 שלושה לו במלאת ילד לכל שניתנת מנות ארבע בת מקיפה בתכנית

 אותה פי על נוספים חיסונים קבלהמשיך ולל נדרשים ילדים 148.חודשים

 את מקבלים שאינם ילדים של הורים 149.ספר בית לגיל הגיעם עד תכנית

 150,אחרים ורבים צהבת, MMR, טטנוס כולליםה הנדרשים החיסונים

 מנועים וילדיהם( ש"ח 1,500-כ) קורונה 10,000 עד של לקנס חשופים

 151.הספר לבית מלהגיע

 שילדים בטענה הבריאות שר ידי על נדחתה המדיניות את לרכך בקשה

 המשפט למערכת עתירה 152.לחברה ממשית סכנה מהווים מחוסנים שאינם

, לחוקה המשפט בית שופט, דנייק לודוויק. היא אף נדחתה בנושא כית'הצ

 לבריאות בנוגע מוחלטת אוטונומיה אין שלהוריםבכך  ההחלטה את הסביר

 למדיניות הודות 153.הציבור של בריאות נושא הם ושחיסונים ילדיהם

 שיעורכגון  גבוה התחסנות לשיעור זוכה כיה'צ, חיסונים בנושא הקשוחה

 באופן 97%-ל מעלהעומד  ,הכללית באוכלוסייה מפני חצבתההתחסנות 

  154.קבוע

                                                           
148 http://politicsandpolicy.org/article/czech-parents-claim-right-avoid-vaccination-government-
disagrees 

 שם 149
150 http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/art20183.pdf 
151 http://politicsandpolicy.org/article/czech-parents-claim-right-avoid-vaccination-government-
disagrees 

 שם 152
 שם 153

154 http://data.worldbank.org/indicator/SH.IMM.MEAS 
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 צרפת
 רחבי בכל לכותרות זכהו בצרפת לאחרונה התרחששנוי במחלוקת  מקרה

 חיסנו שלא משום בפלילים הואשמו ,לרר ומרק סמייה, צרפתי זוג :המדינה

 יתבש הואשמו לרר הזוג בני 155.חודשים 15-הו השלוש בני ילדיהם את

 מניעת היא, הציבור לבריאות מתוך התקנון, הראשונה ההאשמה. עבירות

המרבי  העונש .כלשהו זוג או אדם של בטיפולו שנמצא ממי חובה חיסוני

 ההאשמה 156.אירו 750,3 בשווי וקנס מאסר חודשי שישה הואעל עבירה זו 

 כדי עד" החובה ההורית הזנחת היא, הפלילי הדין מהפרת נובעתה השנייה

 שנתיים של מרבי עונש גוררתזו  רהיעב .הקטין" ילדם.... בריאות סיכון

  157.אירו 30,000 בשווי וקנס מאסר

 האם להכריע אשר הייתה צריכה בצרפת המשפט למערכת עתרו ההורים

 ביותר הגבוהה הערכאה ,המועצה החוקתית של לביקורת לעבור צריך הדיון

 על מאסר חודשי שני בסוף קיבלו וההורים, הומרו ההאשמות 158.בצרפת

159.תנאי
 

 קוריאה הדרומית 
 בדרום קוריאה הילדים נדרשים, האפשריות המחלות כל את למנוע במטרה

 מידע מאגר אף מחזיקה הממשלה 160.מגיל ינקות שונים חיסונים 12 לעבור

 לאנשי המאפשר, הילדים וגני היסודיים הספר בתי לכל הפתוח ממוחשב

 מחוסנים שאינםאלו  על .הילדים של החיסונים בתעודות לצפות החינוך

  161.במוסדות החינוך ללמודנאסר  כנדרש

                                                           
155 http://www.skepticalraptor.com/skepticalraptorblog.php/freedom-vaccinate-france-a-court-case/ 

 שם 156
 שם 157
 שם 158

159 http://www.smh.com.au/world/french-couple-jailed-jailed-for-refusing-to-vaccinate-children-
20160108-gm1thy.html 
160 http://bmjopen.bmj.com/content/5/9/e008342.full 

 םש 161
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ילדים ה שיעור , למרות המדיניות התומכת,מדוע בחן מקיף מחקר

 .שש בגיל ילדים בקרב מחוסנים 60%-כעל  רקועומד  נמוך נותר המחוסנים

 ,ההוריםנתפסת על ידי  שהיא כפי שהתועלתמסקנות המחקר הצביעו על כך 

 גורמים היוו לחיסונים ילדיהם את שיביאו להורים פוטנציאלים ומחסומים

 מציעה המדינהאת ההורים לחסן את ילדיהם,  לעודד מנת על 162.מכריעים

 הבריאות משירותי כחלק הילדים לכל עלות וללא מקיפה חיסונים תכנית

 163.הלאומיים

 קנדה
הסוכנות לבריאות  בעוד. למחוז ממחוז משתנים הקנדים החיסונים חוקי

 בכלאנשים פרטיים  של בחיסונים תנלהב מביעה תמיכה בקנדה הציבור

 מקדים כתנאי חיסונים דורשים מחוזות שלושה רק 164,בחייהם שלב

  165.הספר בבית ללימודים

 הוכחתמתלמידים  דורשים ויקסוברונ ניוו אונטריובמחוזות , 1982 שנת מאז

, חזרת, אדמת, חצבת, שעלת, פוליו, טטנוס, ריהתדיפ נגד חיסונים

 ללמודיוכלו שעל מנת  ,המוח קרום דלקת ממשפחת ומחלות רוח אבעבועות

גם  167.חצבת כנגד להתחסן הילדים כל על, מניטובהמחוז ב 166.ספר יתבב

 שמורה בהתאם להנחיות הסוכנות לבריאות הציבור, ,אלברטה במחוז

 מוסד לבית הספר או לכל להגיע מחוסן ילד שאינו מכל למנוע הזכות

 את מחסנים שלא הורים 168.מחלה התפרצות של במקרה אחר לימודים

                                                           
 שם 162

163https://books.google.co.il/books?id=Mjw8CwAAQBAJ&pg=PA119&lpg=PA119&dq=south+korea+m
andatory+vaccinations&source=bl&ots=b7VDDYs6TP&sig=5PStE82O-0ZdXfyGC-
pzdxVP0hk&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiz3_KNvcfQAhUHVRoKHdoDDw84ChDoAQhIMAg#v=onepage
&q=south%20korea%20mandatory%20vaccinations&f=false  
164 http://healthycanadians.gc.ca/healthy-living-vie-saine/immunization-immunisation/index-eng.php 
165 http://healthydebate.ca/2014/05/topic/health-promotion-disease-prevention/mandatory-school-
entry-vaccinations 

 שם 166
 שם 167

168 http://healthydebate.ca/2014/05/topic/health-promotion-disease-prevention/mandatory-school-
entry-vaccinations 
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 ארוכה והשעיה םגבוהי קנסות כולל, עונשים כבדיםל חשופים בזמן ילדיהם

 169.מהלימודים

 למנוע ניסו, אונטריונמצאת במחוז הבירת קנדה  ,באוטווה 2013 בשנת

-ל קרוב .באנגליה הזמן באותו שהתרחשה לזאת דומה חצבת התפרצות

 אישורי להנפיק הצליחו לא שהוריהם משום הושעו ספר בית תלמידי 1000

  170.חיסונים

 שבדיה
 תגאההיא מ אף על פי כן, .מדיניות של חיסוני חובה היגהאינה מנשבדיה 

מהפעוטות  97% קיים, מחקרעל פי  171.בשיעור חיסונים גבוה במיוחד

 172.הלאומיתהחיסונים תכנית על ידי  נבחרומחוסנים מפני עשר מחלות ש

הודות לכך, התפרצויות של מחלות כגון אדמת וטטנוס נדירות ומופיעות 

אחד ההסברים לתופעה היא תחושת  173.אחת לכמה שניםבמקרים בודדים 

ם הסולידריות הקהילתית בשבדיה וההבנה של אזרחי שבדיה שאם ילדיה

הסיבה  וזוייתכן  174.יכול להתחסן ושאינ מיאינם מחוסנים הם מסכנים את 

 שאין צורך בתכנית חיסונים חובה בשבדיה.

 תורכיה
תכנית  .מגמה הפוכה בהן נצפתהתורכיה היא אחת המדינות הבודדות 

 ,20-. בשנות השלושים של המאה הגמישה יותרל הפכהחיסוני החובה 

חיסונים מפני אבעבועות  כפתהבהן  ממשלת תורכיה העבירה סדרת חוקים

                                                           
169 http://mjlh.mcgill.ca/blog.php?blog_id=107 
170 ://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/hundreds-of-ottawa-students-suspended-over-
immunization-records-1.1380861 
171 https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/20505/faktablad-det-svenska-
vaccinationsprogrammet-allman-del-for-alla-barn-engelska-2009-126-49.pdf 
172 http://www.thelocal.se/20160608/why-most-swedes-get-their-children-vaccinated 

 שם 173
174 http://www.pri.org/stories/2015-01-29/what-sweden-can-teach-america-about-measles-
vaccinations 
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בידה של אחרות מחלות של במהלך התפרצויות כמו כן,  .שחורות ושחפת

 175.הממשלה לחייב חיסונים נוספים

נכון  176.רבות ועתירות לבתי משפטציבוריות  הובילה למחאותזו מדיניות 

 16לעבור סדרה של  חייב היה, כל תינוק שנולד בתורכיה 2016לשנת 

בית המשפט העליון  177.חיסונים במשך השנתיים הראשונות לחייו

 14שניתן )במאמץ רב( לסרב לקבל את  על אףלערעורים קבע לאחרונה ש

בהתאם  178.מדיניות החיסונים התורכית אינה חוקתית ,החיסונים החדשים

פרה חדשה שאינה מ לנסח מדיניות ממשלהבית המשפט חייב את הלכך, 

  179.את זכויות הפרט, אך המדיניות טרם נוסחה מחדש

, אך אם להתחסן החובהעל פי המדיניות הנוכחית, הורים יכולים לערער על 

הם מפסידים בערעור, רופא ושוטר יגיעו לבית הילד על מנת לחסנו. במקום 

ישנה הצעה ליצור לקונה בחוק שאמנם לא תגדיר את  הקיימת,המדיניות 

עד כה  180.אישור הוריםבקשת החיסונים כחובה אבל החיסונים ייערכו ללא 

 .עדיין לא מיושמת בתורכיה מדיניות קוהרנטית לחיסונים

  

                                                           
175 http://aa.com.tr/en/turkey/anti-vaccination-movement-gains-traction-in-turkey/19228 

 שם 176
177 http://www.dailysabah.com/turkey/2016/05/21/turkish-courts-shoot-down-mandatory-
vaccinations 

 שם 178
 שם 179
 שם 180



33 
 

 וסיכום ניתוח. 4

במתן  ילדיםקבלת קצבאות המתנה  במדינת ישראלהחדשה מדיניות ה

חברות ה במדינותהנהוגה עומדת בקנה אחד עם מדיניות החיסונים  חיסונים,

מדיניות , מזאת יתרה .המפותחותהדמוקרטיות , ארגון המדינות OECD-ב

ארצות מהחל  ,לרובןר בהשוואה ומקלה יותהחיסונים הישראלית מתונה 

ללא אישור  בבית הספר להירשם ללימודיםאינם יכולים ילדים  הברית בה

מההטבות  15,000$בה הורים עלולים להפסיד עד  אוסטרליהלעד ו ,חיסונים

 לא יחסנו את ילדיהם. להן הם זכאים במידה ו

אינה כופה על הורים לחסן את  מדינת ישראל ניגוד למדינות רבות,כאמור, ב

, הכול בסךאלא,  .ילדיהם או מדירה תלמידים מבתי ספר אם אינם מחוסנים

ניתנת הלאמץ מדיניות שתגביל את קצבת הילדים  בחרה הממשלה

להורים נועדו לסייע למשפחות שאינן מחסנות את ילדיהן. קצבאות הילדים 

התניית  .לחיסון ילדיוג ודאאמור לכאשר ההורה הסביר , בטיפול בילדיהם

הדבר מיושם לטובת כלל לוודא שאכן ליצור תמריץ כלכלי הקצבאות נועדה 

 . הציבור

 ,מרצון גבוה התחסנות שיעור ישנו נמרקוד במדינות כגון איסלנד, אסטוניה

לעומת , ישראל. בכפייה חיסונים של אפשרות לשקול נאלצות לא ולכן הן

 התנגדות ועם הבדואית אוכלוסייהמתמודדת עם גידול מהיר של הזאת, 

להתמודד  מנת על אפקטיבית מדיניות לנסחעליה  .לחיסונים אידיאולוגית

. הפתרונות ולמנוע פגיעה בחסינות העדר בישראל עם תופעות אלו

 ,באופן משמעותי ,ועדיין ,ילדיהם את לחסן הורים יעודדו, כאמור, המוצעים

, אוסטרליה, הברית ארצות, בצרפת הקיימים מהפתרונות פחות קשוחיםהם 

 .נוספות OECD ומדינות, סלובניה
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 המניעים של ארגון עדאלההנתונים שהוצגו מעמידים בסימן שאלה את 

עדאלה מציג עצמו  .בטענה שהוא מפלה ולא דמוקרטי לעתור נגד החוק

-הערביכארגון זכויות אדם הפועל להבטחת זכויות הפלסטינים והמיעוט 

פועל נגד המדיניות הישראלית גם כאשר הארגון נראה כי  . אולם,ישראלי

היא דמוקרטית על פי כל קנה מידה ופועלת בדומה למדינות דמוקרטיות 

 מובילות ולהנחיות הרפואיות המקובלות בעולם. 

מהצורך להכפיש את שמה של  מונע עדאלהכי  העמדהעתירה זו מחזקת את 

העתירה . אף שהיא אינה כזועל  כאנטי דמוקרטית,על ידי הצגתה ישראל 

האדם והאזרח של ולא מדאגה לזכויות  ישראליים-הוגשה ממניעים אנטי

 יאמב בכל מחיר ישראלבלפגוע והרצון להכתים באופן אבסורדי,  .םיאהבדו

ובבריאות אזרחי בטובת  לנקוט צעדים אשר משמעותם פגיעהאת הארגון 

 הערבי.ישראל, בתוכם המיעוט 

 בנסיבות בהתחשב סונים נקבעת על ידי משרד הבריאותחי מדיניותלסיכום, 

השאלה החשובה בהקשר . מדינהכל ב הקיימות והדמוגרפיות הפוליטיות

 כפי. דמוקרטית חברה בתוך מקום שנקבעה מדיניותיש ל כמה עד זה, היא

 בתוך נמצאת בהחלט הישראלית החיסונים מדיניות, שניתן לראות במחקר

 .אחרות OECD למדינות בהשוואה בעולם המקובלת המדיניות מסגרת

היו אלה כפי ש ,הורים לחסן את ילדיהםעתיד לעודד התמריץ הכלכלי 

 צריכים לעשות בלאו הכי.


