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 יפעת שאשא ביטון,ד"ר לכבוד שרת החינוך, חברת הכנסת 

ילת משבר הקורונה, מתחרך הפעולה והעמדות שאת מביעה בראשית דברינו נרצה להביע את הערכתנו, לד
שונה. עם זאת, אין די בכך וכשאנחנו עדים להתנהלות מבטאות חשיבה עצמאית, גם כאשר הרוב בעמדה ש

 במערכת החינוך, שאינה עומדת בקנה אחד עם מערכת שראויה להיקרא "חינוך", עלינו לעשות מעשה.

אנחנו קבוצת ״מגן הורי״, המונה אלפי הורים מכל הארץ. התאחדנו סביב האמת המשותפת של הצורך בהגנה 
. ערכים מרכזיים זכויות הפרטוב חופש הבחירהמתווים הפוגעים ב על ילדינו במסגרות החינוך, מפני

. לכן, אנחנו פונים סודיות רפואיתבמוסד החינוכי והשמירה על  שוויוןהמובילים את דרכנו המשותפת, הינם ה
ההורים,  של זכויותה תשלילהן את אפליה בקרב הילדים והכפייה והן את הה למנוע דרישאלייך שוב, ב

 כאפוטרופוסים לילדיהם. 

במכתב זה, ביקשנו להביע את קולנו ביתר תוקף מבעבר, לאור הצגת תכניות עתידיות לקראת פתיחת שנת 
עמדת ההורים הקשבה ומעלים את החשיבות לכך שאנחנו דורשים  .1/9/2021-הלימודים, הבאה עלינו לטובה, ב

 בבתי הספר. תידם של ילדינועבחשבון, בקביעת נהלים המשפיעים על  חתילק

ברקע הדברים, אל לנו לשכוח כי ילדי ישראל חוו משבר מתמשך, עקב ההתנהלות הממשלתית בתחום החינוך 
 מתחילת משבר הקורונה, שכפתה ריחוק והותירה אותם מאחורי מסכי המחשב בבתים, לתקופות ממושכות. 

, היינו עדים למשבר שהביא למערכת החינוך 16-18לגילאי גם פייזר  התכשיר של זרקתברגע שהחל מבצע ה
אפליה על בסיס ההחלטות הרפואיות של הורי הקטינים, שעל פי החוק היו אמורות להישאר חסויות. השיח 
הרפואי הוביל לחרמות, לנידוי ולאלימות בין כתלי בתי הספר התיכוניים. כיוון שמערכת החינוך הפעילה מדיניות 

גמולים, רבים מההורים לתלמידים בגילאים הללו, לקחו בחירה מתוך "לחץ חברתי ממוסד" ולא של סנקציות ות
משיקולים רפואיים נקיים. זאת בעוד שאנו כהורים, מבקשים להנחיל לילדינו דוגמה אישית של חשיבה עצמאית 

 ולא של כניעה לבריונות.

ית "מגן חינוך", שהפכה את בתי הספר לסניפים כמו כן, בגילאים צעירים יותר, הוכפפה ברבים מבתי הספר תכנ
יות ללא פולשנשל קופות חולים, הכניסה שיח מפלג על בסיס החלטה רפואית של ההורים, נירמלה בדיקות 

ליווי ההורים ופגעה במרקם החברתי, תוך החדרת מערכת של פחד, שלא לדבר על ריבוי הבידודים שנדרשו 
 סימפטומטיים(.-ם )אבעקבות בדיקות יתר של ילדים בריאי

 על מוסדות החינוך להוות מרחב מוגן ומכיל, שבו ילדים יכולים להתפתח ולגדול בתחושת בטחון. 

בדיקות וחיסונים שייכים לתחום הבריאות ואין מקומם במוסדות החינוך. במיוחד, כשמדובר בפרוצדורות 
 הטעונות סביב המתח והחרדות שהקורונה מעוררת, שמייצרים סביבת לימודים לא בריאה ולא מקדמת. 

טווח בבריאותם, שונות, היא בלתי נסבלת ומהווה פגיעה מידית וארוכת  דעותאפליה בין ילדים שלהוריהם 
 התפתחותם ובתפקודם העכשווי והעתידי של הילדים.

קבלת החלטות הנוגעות לבריאותם של ילדנו הקטינים, הינה סמכותנו ההורית הבלעדית. החלטות לגבי 
פרוצדורות שונות אותן נבחר לבצע או שלא לבצע, מוגנות במסגרת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ואין מקום 

 י הספר. לשם טיפול רפואי, ישנן קופות החולים.לדיון בהן בבת

בקופות החולים ישנה גם את המסגרת המקצועית, המאפשרת לנהל כראוי את הפרוצדורות, תוך שמירה על 
, הרפואיות מבתי הספר עתירה להוצאות הפרוצדורות - 3416/21 בעתירתנו לבג"צ אתיקה רפואית. כפי שפרטנו 

השימוש בתחנות הדיגום הניידות, בעייתי ולא אחראי. בין היתר יש בו את שלילת הזכות, לקבלת טיפול רפואי 
מונע מרופא או אחות בלבד, כמתחייב בחוק. מדובר בצוותי דיגום שחסרים את ההכשרה הרפואית וזאת בנוסף 

 ימות ובהגנה על פרטיותם של הילדים.למחדלים שהראנו בשמירה על ההיגיינה ואיכות הדג

תשובת הבג"צ לעתירתנו, לא סיפקה עבורנו כהורים, את ההתייחסות הראויה למהות הדברים שהעלינו. עניינים 
של חינוך  ,מיצוי הליכים או שיהוי, אינם מהווים חלופה למענה ראוי לדאגתנו לגבי ערבוב המערכות-טכניים כאי

 ובריאות.

לא רק שלא נסכים  בחתימותינו על מכתב זה, על מנת לדרוש שוב את ההפרדה המלאה.לכן התאחדנו 

לפרוצדורות רפואיות בשטחי המוסדות החינוכיים, אנו מבקשים למגר כל שיח רפואי במסגרות החינוך. לא 
 .ופילוג למחנותבדיקות, לא זריקות, לא תעמולה בעד ולא סנקציות 

תה השבנפעל לשיהפכו את בתי הספר למרפאות, אנחנו  ,תווים ומגבלותמהות המכתב ליידע כי אם יוכנסו מ
לא ניתן יהיה להחזיק  את  .נו למסגרות הלימודיות, עד שזכויותינו וזכויותיהם יכובדוילדי ולא נשלח אתהמונית 

 ילדינו בשבי, תחת "חוק חינוך חובה" ובו בעת להפר את זכויות היסוד שלהם. 

 לא ניתן לזה לקרות!

 .שיקולים החשובים שהצגנו במכתבנומתוך ראייה רחבה גם של ה ,לתגובתך בהקדם ולהתאמת המתווים נודה

 

 בברכה,

 "מגן הורי"
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