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ישראל תעביר לרשות הפלסטינית 1.2 מיליון חיסוני
קורונה בימים הקרובים

ההעברה תיעשה על חשבון משלוח החיסונים שפייזר היתה אמורה להעביר לגדה בתחילת 2022.
בישראל אמרו שהמלאי המקומי מכיל מיליוני חיסונים, ולכן אין חשש למחסור בשל ההעברה

לפלסטינים

ישראל תעביר לרשות הפלסטינית בימים הקרובים 1.2 מיליון חיסונים נגד קורונה של חברת פייזר, כך
החליט היום (חמישי) שר הבריאות ניצן הורוביץ בדיון במשרדו. העברת החיסונים היא הלוואה: במקום

החיסונים שפייזר היתה אמורה להעביר לרשות ברבעון הראשון של 2022, ישראל תעביר לשם
חיסונים כבר כעת - ותקבל בהמשך את החיסונים שהיו אמורים להגיע לפלסטינים, כדי להבטיח שלא

יהיה לה מחסור בחיסונים. 

ההחלטה העקרונית להעביר חיסונים לרשות התקבלה בממשלה הקודמת, בלי שסוכמו כל פרטיה. אף
שהמהלך אושר על ידי הדרג המדיני, הוא לא קודם עד כה. כעת משרד ראש הממשלה צפוי להודיע

באופן רשמי על ההחלטה, בתיאום עם משרדי הבריאות והביטחון.

בכירים ברשות הפלסטינית שנפגשו לאחרונה עם נציגי ארגונים בינלאומיים אמרו להם כי הרשות
מנהלת מגעים עם ישראל על העברת החיסונים לידיה, במטרה לסייע לתושבי הגדה ורצועת עזה.

בישראל אומרים כי המלאי המקומי מכיל מיליוני חיסונים, לכן אין בעיה להעביר יותר ממיליון חיסונים
לגדה ולעזה דרך הרשות. 

ביום שני דן בג"ץ בעתירה של שישה ארגוני זכויות אדם, שדרשו כי ישראל תספק חיסונים לפלסטינים
בגדה ובעזה. את העתירה הגישו הארגונים רופאים לזכויות אדם, גישה, המוקד להגנת הפרט,

עדאלה, אלמיזאן ושומרי משפט. המדינה ביקשה לדחות את העתירה על הסף, בטענה שהיא אינה
חייבת לדאוג לבריאות האוכלוסייה בשטחים. שופטי העליון - הנשיאה אסתר חיות, יצחק עמית ודפנה

ברק-ארז - לא קיבלו את הבקשה ודרשו מהפרקליטות לעדכן בהתפתחויות בנושא בתוך ארבעה
חודשים. 

חלק ניכר מהדיון התנהל באופן חסוי במעמד צד אחד. עו"ד עדי לוסטיגמן, המייצגת את הארגונים
העותרים, העריכה כי החלק החסוי התרכז בשאלת עודפי החיסונים, המגעים עם הרשות הפלסטינית
וכמות החיסונים שעומדים להגיע לשם. השופטים לא היו מוכנים למסור מידע נוסף על החומר החסוי.

בארגונים העותרים אמרו כי הסיכום להעברת החיסונים אינו מספק. "המשלוח מועט מדי ומגיע
באיחור ניכר", אמרה ע'אדה מג'אדלה מרופאים לזכויות אדם, "במקום לקבל אחריות ולספק חיסונים

ללא דיחוי לכל האוכלוסייה, ישראל מנהלת סחר-מכר סביב חייהם ובריאותם של מיליוני בני אדם".
לדבריה, "לישראל יש חובה מוסרית וחוקית לפי הדין הבינלאומי להבטיח את בריאות התושבים
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בשטחים הנתונים לשליטתה. העובדה שעד כה העבירה ישראל חיסונים בודדים בלבד היא אות קלון
והתנערות מבישה מאחריות".

לפי משרד הבריאות הפלסטיני, מספר המחוסנים בגדה וברצועה עומד היום על 436,275 מחוסנים -
מהם כ-260 אלף שהתחסנו במנה שנייה. 384 אלף מהמתחסנים הם תושבי הגדה, ובעזה רק כ-52
אלף איש התחסנו. מנתוני המשרד עולה כי הרצועה קיבלה השבוע 226 אלף חיסונים, אך ההיענות

לקבלם דלה למרות הצפיפות הרבה בקרב תושביה. כמאה אלף מהמחוסנים בגדה הם פועלים
פלסטינים שישראל חיסנה בחודשים האחרונים. 

בד בבד נרשמת ירידה בתחלואה בגדה, אם כי גם מספר הבדיקות ירד ב-50% לעומת חודשים
קודמים. לפי נתונים מהיממה החולפת, בבתי החולים בגדה מאושפזים 15 חולים - תשעה מהם במצב
קשה ושניים מונשמים - ו-2,300 בדיקות נערכו ביממה זו. בעזה יש 65 חולים בבתי החולים, מהם 38

במצב קשה ואנוש.
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