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 ?ילדיהם את לחסן מהססים 15עד  12 לבני הורים מדוע

 ס.ויי-ייןטמיכל גרינש דניאל יהושע,אורן הלר, יניב שלמה,  מאת

סקר שנערך ביוני על ידי המכון מבוססים על . הממצאים 15עד  12בגילאי מההורים מהססים לחסן את ילדיהם  62%בעוד שרוב המבוגרים הישראלים מחוסנים, 
ן הסקר. מבין למדיניות חברתית באוניברסיטת וושינגטון בסנט לואיס מצביעים על אף שלרוב ההורים היהודים מחוסנים, הם נוטים פחות לחסן את ילדיהם בזמ

 החליטו סופית שלא. 17% -אם הם רוצים לחסן את ילדיהם, בעוד ש מההורים עדיין לא החליטו 45%ההורים המתלבטים בחיסונים, 

 12גילאים באילו הורים יהודים קיבלו את ההחלטה לחסן או לא לחסן את ילדם ובדק  2021הורים יהודים שנדגמו בשבוע האחרון של יוני  884המחקר מבוסס על 
   :ומצא מספר מגמות 15עד 

השכלה אקדמאית חיסנו או קבעו תור כדי לחסן את מההורים עם  30% -כ לדוגמה, תר נוטים לחסן את ילדיהם.יונוטים הורים בעלי תארים אקדמיים  •
 מההורים ללא תעודת בגרות. 19% -מההורים עם תעודת בגרות ו  13%לעומת ילדיהם, 

מאלו שבכלל  דקות ביום) נוטים לחסן את ילדיהם פי ארבעה 30 לפחות מידעצורכים המגיפה (מתעדכנים בתדירות גבוהה במידע לגבי הורים ש •
משיבים סבורים כי הנגיף הוא קונספירציה מה לישמההורים שלא חיסנו את ילדיהם מדווחים על חוסר מידע אמין על המגיפה, ויותר מש 81%מנגד, . לא

 ).39%של חברת תרופות ( ) או36%ממשלתית (
שחיסנו או תיאמו מהנשאלים  8%במשפחות בעלות הכנסה נמוכה,  יו בעלי סיכוי גבוה יותר לחסן את ילדיהם.משקי בית עם הכנסה גבוהה יותר ה •

 מהנשאלים ממשקי בית בעלי הכנסה גבוהה.  44%לעומת תור לחסן את ילדם 
 .פת של שני בני הזוגמשות החיסון של ילדיהם כהחלטה) מקבלים את ההחלטה לגבי 70%רוב ההורים ( •

עדיין לא גיבשו ההורים מושפעות מכך שחלק ניכר מ, תוצאות הסקר 15עד  12זמין לילדים בגילאי נהיה הסקר נערך רק שבועות ספורים לאחר שהחיסון מכיוון ש
 לגביבשקיפות והנגשה של מידע אמין צורך המהנשאלים דיווחו על חשש לנזק ארוך טווח מהחיסון. תוצאות אלה מצביעות על  66%. ואכן, עמדה בנושא

 .ניםהחיסו




