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לכבוד
מנהלי בתי ספר
הנדון :מסעות לפולין -היבטים בריאותיים
שלום רב
מערכת החינוך בישראל רואה לעצמה מחויבות להנחיל את מלוא המשמעויות ההיסטוריות ,המוסריות
והחינוכיות של הגורל היהודי לתלמידים העתידיים להמשיך ולעצב את עתידם של עם ישראל ומדינת
ישראל .מזה  20שנה מוציא משרד החינוך מסעות תלמידים מישראל לפולין לפקוד את שרידי
קהילות ישראל בפולין ואת אתרי ההשמדה .ו להכיר את המורשת היהודית המפוארת שהיתה ואיננה עוד.
המסע נועד לחזק את שייכותם של התלמידים לעם ישראל ואת זיקתם למורשתו לדורותיו.
במסגרת הליכי אישורו של תלמיד ליציאה למסע לפולין ,במשלחת ,נדרשים הורי התלמיד לאשר בכתב כי
לא ידועה להם מגבלה בריאותית המונעת מילדיהם להשתתף בפעילות המבוקשת.
לדידו של משרד החינוך ,העדרן של מגבלות בריאותיות אינה נוגעת רק ליכולתו הבריאותית של התלמיד
לצאת למסע ,אלא כוללת גם קיומם של חיסונים נדרשים על ידי משרד הבריאות  ,בכדי למנוע מצב שבו
התלמיד יידבק במחלה מדבקת לפני המסע או במהלכו ,ובכדי למנוע מצב שבו התלמיד מדביק או מסכן את
בריאותם של חבריו למסע ואת בריאותם של השותפים לו.
לאחרונה אנו נחשפים להתפרצות של מחלות אשר נדמה היה שמוגרו מקרבנו ,בשל העובדה שעומדים
לרשותנו חיסונים אפקטיביים למניעתן.
במצב דברים זה ,בכדי למנוע פגיעה בתלמידים ובשותפים היוצאים למסע ,ובכלל זה תלמידים שלא חוסנו,
אנו מחדדים את הנחיות הבריאות ,כך שיהיה ברור ,שהעדרה של מגבלה בריאותית כוללת בחובה גם דרישה
כי התלמיד חוסן בכל החיסונים הנדרשים וכי העדרם של חיסונים נדרשים לא יאפשר את יציאתו של תלמיד
למסע.
אשר על כן ,על בתי הספר להודיע כבר כעת ,לכלל המבקשים לצאת למסע ,כי תנאי ליציאה למסע הינו היותו
של התלמיד מחוסן בכל החיסונים הנדרשים על ידי משרד הבריאות
על אף האמור לעיל ,לגבי תלמידים שנסיעתם קרובה ( 31ימים עבודה ופחות מכך לפני המסע) שכבר הוגשה
בקשה חתומה ע"י הוריהם למסע ,במסגרתה ניתן אישור הורה כי אין מגבלה בריאותית שמונעת את נסיעתם,
אך נמצא כעת שהם אינם מחוסנים ,וההורים של התלמיד עומדים על כך שילדם לא יתחסן ,משרד החינוך
יאפשר ,לפנים משורת הדין ,את נסיעתם במסגרת המשלחת ובלבד שמתקיימים לגביהם הכללים הבאים:
 .1ההורה ימציא ביום המסע הצהרה חתומה על ידו ,כי ילדו בריא ואין תסמינים של מחלה מידבקת כל
שהם לתלמיד ( כגון  :חום ו/או פריחה ) .
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 .2ההורה יתחייב בכתב ,כי ידוע לו שככל שילדו יחלה במחלקה מדבקת אשר ניתן היה להתחסן בחיסון
למניעתה ,הוא יישא באופן בלעדי באחריות לכך ובעלויות הכלכליות שיגרמו כתוצאה מהטיפול בילדו
ובתלמידים ובשותפים אחרים למסע.
 .3ההורה יתחייב בכתב כי ידוע לו כי הוא יישא במלוא האחריות ,ככל שיוגשו כנגד משרד החינוך או בית
הספר תביעות נזיקיות בשל נזקים אפשריים שיגרמו למשלחת או למסע כתוצאה מהתפרצות המחלה.

כאמור בפתיחת דברינו  ,משרד החינוך רואה חשיבות במסעות משמעותיים של תלמידים לפולין .אולם עלינו
לחדד כי מוטלת על ההורים האחריות להבטיח שילדיהם כשירים ובריאים בכדי למנוע מצב שבו תלמידים
אחרים והמסע או חלקים ממנו יפגעו וזה לא יגשים את תכליתו.

בכבוד רב,
ב ב ר כ ה,

חגי גרוס
מנהל מינהל חברה ונוער

העתקים:
מר נפתלי בנט ,שר החינוך
מר שמואל אבוהב ,מנכ"ל משרד החינוך
מנהלי מחוזות ומנהלים
עו"ד אילת מלקמן ,היועצת המשפטית
מר אריה מור ,סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר ביטחון ,בטיחות ושעת חירום
מר דודי שוקף ,מנהל מרכז הדרכה ארצי מסע לפולין
גב' עירית ליבנה ,מנהלת תחום דעת (בריאות)
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