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לכבוד
חברי כנסת ישראל

הנדון :קריאה דחופה למניעת סגר
חברי כנסת נכבדים,
ממשלת ישראל מבקשת להחיל סגר שלישי על סמך מודלים ויועצים שכשלו שוב ושוב בעבר .באופן
עובדתי ,אף לא אחת מתחזיות האימה של צוותי הייעוץ של ממשלת ישראל התאמתו .חלקם חרג באלפי
אחוזים בטווח של שבועות .הכיצד תקבלו גם עתה תחזיות מופרכות על  3,700מתים בתוך חודש?
המדינות בהן התמותה היא הגבוהה ביותר למיליון תושבים הן אלו שעשו סגרים.
סגר שלישי הרסני זה יגרום לפגיעות קשות למאות אלפי בתי אב בישראל .הוא יוביל לעלייה נוספת
באלימות במשפחה ,לנשירת תלמידים נוספים ממערכת החינוך ,לאיחור אבחנות נוספות בסרטן ,לעלייה
בשיעורי הדיכאון והחרדה ,להגברת בדידותם של הקשישים ועוד נזקים רבים וכבדים .וכל המחירים
הכבדים הללו – ללא צורך .הסגר הזה שגוי ומיותר .זה לא בריאות מול כלכלה .זו פגיעה בבריאות!
אנו ,חברי מועצת החירום הציבורית למשבר הקורונה ,רופאים ומומחים באימונולוגיה ,אפידמיולוגיה ,חלקנו
כתב את ספר הנהלים לטיפול במגפות .אנו האנשים אשר לאורך כל שנות המדינה הופקדו על הצמתים
הקשים והרגישים של מדינת ישראל ,אשר בידיהם הפקדתם את מערכת הבריאות האזרחית והצבאית ,את
מוסדות האקדמיה ואת בתי החולים .אנו ,שכל ענייננו הוא טובת המדינה ואזרחיה ,ואין לנו ולו בדל של
תמריץ פרט לתחושת החובה האזרחית .מתוך תחומי המומחיות השונים שלנו ,ניסיוננו המשותף והראייה
הסינרגיסטית של מומחי המועצה ,אנו קוראים לכם – אל תאפשרו את החלת הסגר!
בשקלול כלל הגורמים – חיים ,בריאות ,פרנסה ,רווחה ,אושר וחירות – אנו קובעים חד משמעית שהסגר
מזיק יותר משמועיל .מערכת הבריאות אינה על סף קריסה.
אנו פונים אליכם וקוראים ללא היסוס :כל אחד מכם ,נבחרי העם ,אשר מרים ידו בעד הסגר ,מועל
בחובתו כלפי אזרחי ישראל! אנו מבינים את החשש מגודל האחריות בהצבעה נגד הטלת סגר .תהיו
חשופים להאשמות על עליה בתחלואה ובתמותה .אנו מניחים בכף את יושרתנו ,את המוניטין רב-השנים
שצברנו ,ומוכנים ליטול את האחריות המקצועית למניעת סגר .אנא השתמשו בהצהרתנו זאת כדי להרגיש
שלמים עם ההתנגדות לסגר .אנו חשים כי חובתכם ,כנבחרי הציבור ,להקשיב לקולות אחרים ,ולא רק
לאותה מנטרה המתנגנת שוב ושוב ללא כל תוחלת .כולנו כגוף אחד מתחייבים לפניכם  -קיימים כלים
טובים ונכונים יותר מהחלת סגר כללי ,אשר אופיו אינו נשען על מדע או רפואה .סגר אינו פעולה
אחראית – זו פעולה פזיזה ומזיקה!
על החתום,
מועצת החרום הציבורית למשבר הקורונה
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

פרופ עמוס אדלר – מומחה ברפואת ילדים ומיקרוביולוגיה קלינית ,אפידמיולוגיה ורפואה מונעת
פרופ' אשר אלחיאני – מומחה ברפואת משפחה ומנהל ציבורי ,בעבר מנהל בי"ח מאיר וקופ"ח מאוחדת
פרופ' עליאן אלקרנאוי – שימש כנשיא מכללת אחווה ודיקן בי"ס לעבודה סוצ' ,ממדליקי המשואות ביום העצמאות
פרופ' צבי בנטואיץ' ,מומחה למחלות זיהומיות ואימונולוגיה ,חלוץ הטיפול באיידס בישראל
פרופ' יעקב גינדין – מומחה לגריאטריה ,ניהל מחלקה גריאטרית ,הקים את בי"ס לרופאים בוגרי חו"ל
פרופ' ערן דולב ,קצין רפואה ראשי לשעבר ,ממקימי הצט"מ ושימש כיו"ר ועדת האתיקה של הר"י
דר' יואב יחזקאלי -מומחה לרפואה פנימית ומנהל רפואי ,ממקימי הצט"מ ,לשעבר סגן מנהל בי"ח
פרופ' רבקה כרמי ,לשעבר דיקן ביה"ס לרפואה ,נשיאת אונ' בן-גוריון ויו"ר ועד ראשי האוניברסיטאות
פרופ' אסא כשר – מומחה לאתיקה ,מאבות ספרי האתיקה של מדינת ישראל ,חתן פרס ישראל
פרופ' אמנון להד – ראש החוג לרפואת משפחה וסגן דיקן באונ' העברית ,יו"ר המועצה הלאומית לבריאות בקהילה
פרופ' זהבה סולומון ,מומחית באפידמיולוגיה פסיכיאטרית ופוסט טראומה ,כלת פרס אמ"ת ישראל
דר' יפעת עבדי-קורק – מומחית באפידמיולוגיה וביולוגיה מולקולארית
דר' ברוריה עדיני – ראש החוג לניהול מצבי אסון וחרום באונ' ת"א ,יועצת של האגף לשעת חרום במשרד הבריאות
פרופ' איתן פרידמן – מומחה ברפואה פנימית וגנטיקה ,מקים ומנהל המכון האונקו-גנטי בשיבא ,יו"ר ועדת הלסינקי העליונה
פרופ' אהרן צ'חנובר – חתן פרס אמ"ת ,פרס ישראל ופרס נובל לביוכימיה
פרופ' אודי קימרון – ראש החוג למיקרוביולוגיה ואימונולוגיה באונ' ת"א
דר' אמיר שחר – מחלוצי רפואת החרום בישראל ,הקים וניהל את מלר"ד שיבא ,מנהל מלר"ד לניאדו
פרופ' מרדכי שני ,לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות ומנהל בית החולים שיבא ,חתן פרס ישראל

