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לכבוד
ראש הממשלה מר בנימין נתניהו
שר הביטחון מר בני גנץ
שר הבריאות מר יואל (יולי) אדלשטיין
שרי הממשלה
חברי ועדת חוקה חוק משפט ויושב ראשה ח"כ יעקב אשר
ראש המל״ל מר מאיר בן שבת
מנכ״ל משרד הבריאות פרופ׳ חזי לוי
ראש פרוייקט מגן ישראל פרופ׳ נחמן אש

הנדון :קריאה דחופה למניעת הארכת הסגר
מכובדנו,
בימים האחרונים ,נשמעות קריאות חוזרות לוועדת חקירה ממלכתית שתבדוק את ההתנהלות הממשלתית ואופן קבלת
ההחלטות בהקשר של מגפת הקורונה .יש אכן חשיבות עליונה ללימוד התהליכים שהובילו אותנו הלום.
כבוגרי מלחמת יום הכיפורים ,צרובה בתודעתנו מחירה של התבצרות בקונספציה ,ולא נוכל לעמוד מנגד החורבן
שמתרגש עלינו ,ההתעקשות לשוב ולעשות עוד מאותו הדבר ,ללא הסקת מסקנות וסירוב לבחון אלטרנטיבות.
כפי שכבר התרענו במכתבינו הקודמים ,סגר הינו נשק יום הדין .הבהרנו ,כמי שהיו מעורבים בהקמת צוות הטיפול
במגיפות ,שסגר כללי מעולם לא היה חלק מתוכניות ההתמודדות עם מגיפה .הסברנו כי יש לשקול סגר רק במצב בו
מערכת הבריאות נמצאת בסכנת קריסה ,וקבענו ,כמי שמכירים את מערכת הבריאות היטב ,שהמערכת ,גם אם בעומס
משמעותי ,לא הייתה ועדיין לא קרובה לקריסה.
בבואכם לאשר המשך סגר הרסני זה ,אנו חוזרים ,קובעים ומעלים על הכתב גם לטובת התיעוד ההיסטורי בכדי שלא
יקום איש מכם ויטען כי לא ידע:
 .1הסגר מהווה פגיעה אנושה בבריאותם וברווחתם של אזרחי ישראל.
זו לא כלכלה מול בריאות ,אלא בריאות מול בריאות ,חיים מול חיים .הסגר הורג.
 .2אין כל דרישה לבדיקה אמיתית של נזקי הסגר :בבריאות הגוף (ירידת בדיקות סקר ,יציאה מאיזון מחלות כרוניות,
ירידת בחיסוני שגרה) ,בבריאות הנפש (אובדנות ,דכאון וחרדה) וברווחה (ירידה לעוני ,אובדן קורת גג צפוי).
 .3המוטציה אינה תירוץ לסגרים .זו תופעה שכיחה בכל וירוס ,ואין לסגור את המדינה חדשות לבקרים כאשר
צומח ווריאנט חדש .מה גם שבידע הקיים ,אין צפי להפחתה משמעותית ביעילות החיסון כנגד מוטציות אלו.
 .4למרות העומס בחלק ממח' הקורונה ,קיימת ירידה דרמטית בתחלואת חורף רגילה ,כך שתפוסות בי"ח נמוכות
ביחס לעונה ,פרט לאותן מחלקות קורונה וטיפול נמרץ ,אותן יש לתגבר במיידי בכ"א ומשאבים נדרשים.
 .5מבצע החיסונים מתקדם במהירות ,ורובה המוחלט של אוכלוסיית הסיכון ,הקבוצה ממנה נובעות כמעט כל
התחלואה הקשה והתמותה ,כבר התחסן.
 .6ישנה התעלמות מוחלטת מהנזקים האדירים שנגרמים לילדי ישראל ,מההשפעה הקולוסאלית שעוד תהיה
לאובדן שנת הלימודים על חינוך הילדים ,בריאותם הגופנית והנפשית ועל כלכלת ישראל ,בעיקר לאור נתונים
מחקריים רבים המראים כי אין לבתי הספר תפקיד משמעותי בתחלואה .גם הגופים המובילים בעולם הרפואה
והבריאות ( )CDC ,WHOתומכים בהפעלת מערכת החינוך.
 .7הסיפור ה"משווק" לציבור הישראלי כי "בכל העולם יש סגר" ,מתעלם במפגיע מהעובדה כי ישראל היא מאלופי
העולם בסגר; שהמדינות המובילות את טבלאות התמותה העולמיות הן מדינות עם סגרים מוקדמים,
ממושכים וקפדניים (בלגיה ,פרו) ,וכן מתעלם מכך שברובו המוחלט של העולם הנאור אין הגבלות חסרות
היגיון אפידמיולוגי ,שאין כל קשר בינם לבין המאבק בקורונה ,כגון מגבלת מרחק או איסור יציאה מהבית.
 .8למרות האשמות חוזרות של הציבור הכללי בגרימת תחלואה עקב "אי ציות" להנחיות ,נראה שתופעות דומות
מתרחשות במדינות אשר צוינו על ידיכם שוב ושוב כ"צייתניות" ואשר אליהן ביקשתם לשאת עיניים – וכעת
מתמודדו ת עם תחלואה עוד גודלה יותר מישראל בשל מדיניות סגרים (כגון אוסטריה וגרמניה) .לעומת זאת "אי
ציות" זועק לשמיים של קבוצות אוכ' מוגדרות בישראל ,לא קיבל התייחסות אמיתית במובן אכיפה אפקטיבית.
ביקשנו לא פעם להציג את עמדתנו ,המשקפת מאות שנות ניסיון במערכת הבריאות .לצערנו ,בחרתם פעם אחר פעם
להתעלם מבקשה זו והמשכתם להזמין לשולחן הממשלה יועצים ומומחים שחלקם משוללי השכלה רלוונטית .יועצים
אלה מביאים עמדה אחת ונרטיב אחד ,המבוססים על מודלים עלומים שתחזיותיהם שגו שוב ושוב ,ונתונים אותם
הם מסרבים לשתף לטובת חשיבה משותפת וביקורת עמיתים ,למרות ההשלכות הקשות על מיליוני ישראלים.
אל תגידו לא ידענו .אל תגידו שהטעו אתכם .אתם בוחרים – שוב ושוב – לקבל עצות אחיתופל ,מבלי להסיק את
המסקנות הנדרשות.
על החתום,
מועצת החרום הציבורית למשבר הקורונה
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חברי המועצה

*

(לפי סדר א-ב)
פרופ' עמוס אדלר

פרופ' אמנון להד

פרופסור לרפואה בחוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת ,מומחה
ברפואת ילדים ומיקרוביולוגיה קלינית .מנהל המעבדה
המיקרוביולוגית במרכז הרפואי סוראסקי ת"א ,גזבר האיגוד הישראלי
למחלות זיהומיות.

פרופסור לרפואה ,מומחה ברפואת משפחה .מנהל החוג לרפואת
משפחה באונ' העברית ,ומשמש כיו"ר המועצה הלאומית לבריאות
בקהילה .סגן דיקן אקדמיה-רפואת משפחה באונ' העברית .רופא
משפחה בירושלים.

פרופ' אשר אלחיאני

פרופ' רצף לוי

פרופסור לרפואה ,מומחה ברפואת משפחה ובמנהל ציבורי.
כיהן כמנהל בית חולים "מאיר" ,מנהל מחוז מרכז ב"כללית" ,וכן
כמנכ"ל קופת-חולים מאוחדת .שימש כיו"ר המועצה הלאומית
לבריאות בקהילה .רופא משפחה בנגב.

פרופסור בבי"ס לניהול באונ'  MITבבוסטון ,דוקטור בחקר ביצועים
מאונ' קורנל .רס"ן (מיל') בתחום המבצעים המיוחדים בחיל מודיעין,
מומחה לניהול סיכונים מערכתי ,פיתוח והטמעת מודלי אנליטיקה
לחיזוי סיכונים בגופי ממשל ומע' בריאות .יועץ לגיבוש פרוטוקולים
וקבלת החלטות בניהול מגפת הקורונה למספר גופי ממשל בארה"ב.

פרופ' עליאן אלקרינאוי

פרופ' זהבה סולומון

פרופסור לעבודה סוציאלית ,שימש כנשיא מכללת אחווה ,וראש
החוג לעבודה סוציאלית באונ' בן-גוריון וכדיקן בי"ס לעבודה
סוציאלית באונ' ממוריאל בקנדה .יו"ר עמותת "ליאלי" לקידום החינוך
והרווחה בחברה הבדואית .חתן פרס  Killamוממדליקי המשואות
בטקס יום העצמאות .2013

פרופסור לעבודה סוציאלית ,כלת פרס ישראל ופרס אמ"ת .סא"ל
במיל' ,חוקרת אפידמיולוגיה פסיכיאטרית ,שימשה ראש בי"ס
לעבודה סוציאלית באונ' תל-אביב ,מומחית בינלאומית בתחום
טראומה נפשית ,חברת ועדה ב( DSM-ספר האבחנות הפסיכיאטרי).

פרופ' צבי בנטואיץ'

דר' יפעת עבדי-קורק

פרופסור לרפואה ,מומחה לרפואה פנימית ,אימונולוגיה ומחלות
זיהומיות ,שימש כמנהל מחלקה פנימית ,חלוץ רפואת האיידס
בישראל .ראש המרכז למחלות טרופיות ואיידס באונ' בן-גוריון ,נשיא
עמותת נאלא למניעת זיהומים בארצות מתפתחות וחבר הנהלת
"רופאים לזכויות אדם".

מומחית באפידמיולוגיה וביולוגיה מולקולארית ,שימשה כיועצת ועדת
סל התרופות בנושא טכנולוגיות רפואיות וכחוקרת בכירה במרכז
הישראלי להערכת טכנולוגיות רפואיות במכון גרטנר ,מנהלת
המחקר והאקדמיה של אסותא מרכזים רפואיים.

פרופ' צביקה גרנות

דר' ברוריה עדיני

פרופסור לאימונולוגיה בפקולטה לרפואה באונ' העברית .מומחה
בינלאומי בתחום מחקר הנויטרופילים ,עוסק בפיתוח גישות חדשות
לאימונותרפיה.

 PhDבמנהל מערכות בריאות ,מכהנת כראש החוג לניהול מצבי
חירום ואסון באוניברסיטת תל אביב .לשעבר ראש ענף היערכות
לחירום בצה"ל (סא"ל) ויועצת בכירה של האגף לשעת-חרום של
משרד הבריאות.

פרופ' ערן דולב

פרופ' איתן פרידמן

פרופסור לרפואה ,לרפואה צבאית ולהיסטוריה רפואית ,מומחה
לרפואה פנימית ,מינהל מערכות בריאות וכן לאתיקה ברפואה .שימש
כקצין רפואה ראשי ,כמנהל מחלקה פנימית ,וכן כ יו"ר לשכת
האתיקה של ההסתדרות הרפואית וראש וועדת האתיקה של אונ'
תל-אביב.

פרופסור לרפואה בחוג לגנטיקה וביוכימיה ,מומחה ברפואה פנימית
ובגנטיקה רפואית PhD ,ממכון קרולינסיקה בשבדיה .הקים את
היחידה האונקו -גנטית והמרפאה לנשים בסיכון גבוה בבית החולים
שיבא ,משמש כיו"ר ועדת הלסינקי העליונה של משרד הבריאות.

דר' מיכל חמו לוטם

פרופ' אהרן צ'חנובר

רופאת ילדים המתמחה במנהיגות וניהול ,ובחדשנות רפואית .כיהנה
כסגנית נשיא לחדשנות במרכז הרפואי שיבא ,וכחברה במועצה
המייעצת לראש הממשלה לנושאי כלכלה וחברה .ייסדה את ארגון
בטרם לבטיחות ילדים ,וכן את 'אושיה – נשים מובילות בריאות'.
זוכת פרס ראש הממשלה על תרומה מיוחדת לילדים.

פרופסור לביוכימיה ,רופא ,חתן פרס נובל לכימיה (והמדען הישראלי
הראשון שזכה בפרס) ,חתן פרס ישראל ופרס אמ"ת .שימש כמנהל
מכון המחקר למדעי הרפואה בטכניון ,חבר באקדמיה הישראלית
והאמריקאית למדעים וכן באקדמיה האפיפיורית למדעים.

דר' יואב יחזקאלי

פרופ' אודי קימרון

מומחה לרפואה פנימית ומנהל רפואי .מרצה בחוג לניהול מצבי חרום
ואסון באונ׳ ת״א .סא"ל במיל' ,ממקימי צוות הטיפול במגיפות
ותוכניות הערכות לאירוע ביולוגי חריג .כיהן כסגן מנהל בי״ח ,רופא
מחוזי ,מנהל מחוז ומנהל אגף בקופות חולים .מנהל רפואי בחברות
הזנק ,רופא משפחה.

ראש החוג לאימונולוגיה ומיקרוביולוגיה קלינית באונ' תל אביב.
מומחה לתאי  ,Tחיסונים רירניים ,הנדסה גנטית של נגיפי חיידקים ,ו-
 .CRISPRפרסם מאמרים בעיתוני היוקרה  Science, Natureו Cell-וזכה
במענקי מחקר יוקרתיים כולל ה .ERC-שותף בהקמת מעבדות
לבדיקות קורונה.

פרופ' רבקה כרמי

דר' אמיר שחר

פרופסור לרפואה ,מומחית ברפואת ילדים ,נאונטולוגיה וגנטיקה
רפואית .כיהנה כמנהלת המכון הגנטי בבי"ח סורוקה ,דיקאנית
הפקולטה למדעי הרפואה באונ' בן-גוריון ,יו"ר איגוד דיקאני בתי-
הספר לרפואה ,נשיאת אונ' בן-גוריון וכיו"ר ועד ראשי
האוניברסיטאות.

מומחה לרפואה פנימית ,קרדיולוגיה ,רפואה דחופה ומנהל רפואי.
מג"ד (מיל') בתותחנים ,מחלוצי הרפואה הדחופה בארץ .הקים וניהל
את המחלקה לרפואה דחופה בבי"ח שיבא ,היה סגן-מנהל בי"ח
מאיר וכיום מנהל מלר"ד לניאדו .ממקימי החוג לרפואה דחופה באונ'
תל-אביב.

פרופ' אסא כשר

פרופ' מרדכי שני

פרופסור אמריטוס לאתיקה מקצועית ולפילוסופיה .חתן פרס ישראל
לפילוסופיה .חבר האקדמיה האירופאית למדעים ואומניות .כתב
עשרות קודים אתיים ממלכתיים וציבוריים ,וביניהם את הקוד האתי
הצבאי ,כמו גם שימש כחבר בוועדות ממלכתיות ציבוריות רבות.

פרופסור לרפואה ,מומחה ברפואה פנימית .חתן פרס ישראל .כיהן
כמנכ"ל משרד הבריאות ומנהל בי"ח שיבא ,וכן כיו"ר ועדת התרופות.
ייסד וניהל את בית הספר לבריאות הציבור באונ' תל-אביב ,וכן הקים
וניהל את המכון הלאומי לחקר מדיניות הבריאות.

* העמדות המובאות הן על דעת חב רי וחברות המועצה ,ולא בהכרח מייצגים את המוסדות בהם עובדים/ות

