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 החלטה
 

 1 

 2 )ילידת ___ קטינהקרן חן ארקין להורות על מתן חיסון לעו"ד לדין  סההאפוטרופבפני בקשת 

2009.) 3 

 4 

 5 ינה, יחד עם שני אחיה נמצאת במשפחת אומנה מזה כשנתיים ימים והקשר עם הוריה מתקייםהקט

 6התאם להחלטות בית המשפט כפי שניתנות מעת לעת תוך שקילת טובתם של הקטינים צמצום ובב

 7 .והמלצות גורמי הטיפול

 8 

 9סבירה כי לדברי האפוט' לדין בבקשתה, הקטינה הביעה את רצונה להתחסן בחיסון נגד קורונה וה

 10 היא מעוניינת לבקר במקומות אשר דורשים תו ירוק כגון בתי קולנוע פארקים וכיוצ"ב.

 11 

 12העו"ס בתגובתה לבקשה ציינה כי מהיכרותה את הקטינה הרי שהקטינה יודעת להביע את רצונה 

 13וטובתה בנושאים השונים הנוגעים לחייה ולפיכך היא תומכת בבקשה להורות על חיסון קורונה 

 14 .לקטינה

 15 

 16 .באופן לקוני לחיסון הקטינה ואילו האב התנגדהאם נתנה הסכמתה 
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 1ניתנה החלטתי לפיה ככל והאב עומד על התנגדותו לחיסון הקטינה יגיש התנגדות  3.11.2021ביום 

 2תגובה כאמור לא  .7.11.2021מנומקת ומפורטת המסבירה את טעמי ההתנגדות וזאת עד ליום 

 3 הוגשה עד למועד הנקוב בהחלטתי.

 4 

 5 .ל חיסון קורונה לקטינהלאחר ששקלתי את טענות הצדדים מצאתי להיעתר לבקשה להורות ע

 6 

 7ושינתה סדרי  מגיפת הקורונה אשר התפרצה לחיינו לפני קרוב לשנתיים ימיםרבות דובר ומדובר על 

 8 .עולם

 9 

 10לי אף מחלה מסכנת חיים בעיקר למבוגרים ובעהיא ו אין חולק כי מחלת הקורונה אינה מחלה קלה

 11 גורמי סיכון )כגון חולי לב, ריאות וכדומה(. 

 12 

 13הגם שהגישה הרווחת בעולם הרפואה היא כי המחלה מסוכנת ביותר למבוגרים, הרי שגם ילדים 

 14וצעירים עשויים לסבול ממחלה קשה ומסיבוכים שונים של נגיף הקורונה והחשש מפני הידבקות 

 15 במחלה אינו חשש ערטילאי אלא חשש ממשי ויומיומי.

 16 

 17התמודדות ועצירת המגיפה  כגון, סגר, עטיית מסכות, מניעת הדבקות ולמספר דרכים ל קיימות

 18 ןכול אשר נועדוהציבור בארץ ובעולם כלל שהוטלו על הגבלות התקהלויות וכן הגבלות נוספות 

 19אין צורך להכביר מילים על הפגיעה בשגרת החיים  .בציבוראת התפשטות המגיפה ולצמצם לעצור 

 20 מצעים הננקטים לבלימת המחלה.אהחיים כתוצאה מה ובאיכות

 21 

 22הננקטים לבלימת המגיפה ומניעת וכד'  האמצעים כגון מסכות, סגרים, הגבלת התקהלויותלצד 

 23במניעת הדבקה וצמצום הסיכון במחלה אף שמחתנו חיסון נגד אשר יש בו לסייע פותח להדבקה, 

 24יסון חבעת הדבקה. מעבר לתועלת האישית הקיימת לכל אדם אשר מקבל את החיסון, יש בקבלת 

 25בבלימת המגיפה באופן יעיל ונרחב, יעיל יותר מדרכים אחרות על ידי פרטים בציבור אף לסייע 

 26 לעצירת המגיפה.

 27 

 28אדם המתחסן ים שנעשו על ידי גורמים שונים, בהתאם לפרסומי משרד הבריאות והמחקרכאמור, 

 29כנגד נגיף הקורונה, לא רק שמפחית את הסיכון להידבק בנגיף ולחלות במחלה קשה, אלא הוא גם 

 30ככל שיותר ויותר אנשים יתחסנו, תצומצם התפשטות ו מפחית את הסיכון להדביק אחרים בנגיף

 31מחוסנים הינם בעלי יכולה הדבקה גבוהה  נשים שאינםאעל כך יש להוסיף כי  והמגיפה תדעך.הנגיף 

 32 פי כמה וכמה, בהשוואה לאנשים מחוסנים.
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 1החיסון יעיל ובטוח, וכי גם אם עלולות להיגרם ממנו תופעות לוואי עמדת משרד הבריאות היא ש

 2הרי  ,באשר לקטינים .מחלה עצמהסיכון הטמון בכאלו ואחרות, הרי שהן כאין וכאפס לעומת ה

 3, כאשר בימים 11לגיל  לחסן קטינים מעלהחלות כיום, מומלץ רד הבריאות שבהתאם להמלצות מש

 4הקרובים אמורה להינתן המלצת משרד הבריאות ביחס לשאלה האם יש מקום להתחיל בחיסון 

 5 .5-11קטינים בגילאי 

  6 

 7עד קיים חיים מלאים המשיך ולל יכולתהלוכן לאור החשיבות בשמירה על בריאותה של הקטינה 

 8עת דיוכי הקטינה והאפוט' לדין , ומשעולה מדברי העו"ס מהידבקות במחלה לא חששכמה שניתן ל

 9, העולה בקנה טובתה של הקטינההרי של האב, לבטא ולהביע את רצונה, סבורני, כי חרף התנגדות

 10 מצאתי להיעתר לבקשה. ,רצונה של הקטינהעם אף ו , עמדת אימהאחד עם עמדת משרד הבריאות

 11 

 12 ם לקחת את הקטינה ולהתלוות אליה לצורך מתן החיסון.ההורים האומנים רשאי

 13 

 14 ככל הנדרש תוגש על ידי האפוט' לדין פסיקתא מתאימה לחתימתי.

 15 

 16 החלטתי זו מותרת לפרסום בהיעדר פרטים מזהים.

 17 
 18 

 19 , בהעדר הצדדים.2021נובמבר  07, ג' כסלו תשפ"בהיום,  נהנית

      20 

             21 
 22 


