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 רגעו. תתעשתו. תשנו!ית
 
 

 והסלידה שמעוררת קריאת הדיווחים האחרונים על דיוני קבינט הקורונה.אין מילים שיתארו את תחושות הכעס 
 

אנחנו עוקבים יום יום אחרי הפרסומים העולמיים ואחרי הנתונים מכלל מדינות העולם. הנחנו שגם אתם עושים כך, אבל 

מחוץ למעגל הסוד ככל הנראה אתם מנויים על עיתונים מקצועיים אחרים, המביאים נתונים ממדינות לא ידועות לאיש 
 לטבוח בצעירים.  השלכם, בהן הקורונה החל

 
תחזיות אימים שבינם ובין הספרות ו הפחדות, איומים –אתם בוחרים שוב ושוב בדרך פעולה אחת 

שחורות חסרי השכלה רלוונטית מתחומים שבינם ובין -אתם מסתמכים על חוזי המקצועית המקובלת אין כל קשר.

אתם ממשיכים לדבר על "גדילה מעריכית" כאשר בריאות ומגפות אין כל קשר, שתחזיותיהם הופרכו פעם אחר פעם. 
ים מצליח שאינכםמיליונים בציבור כבר התחסנו, כאשר התחלואה יציבה כבר חודש בסגר של מראית עין בלבד, 

, הרואי שלכם זורעת-מתעלמים מההרס שהמדיניות חסרת האחריות, קצרת אתםלאכוף כי לציבור נמאס. 
מהילדים. אתם חוזרים ומתעלמים מכל  –מהפגיעה בבריאות, מתחלואת הנפש, מהאבטלה, מהאלימות, והכי גרוע 

ם שנושרים מהמערכת כי . אנחנו מאבדים ילדישאנחנו אכן מאבדים ילדים, אבל לא למחלההמספרים שמראים 
כבר אינם מסוגלים ללמוד בזום. ילדים שמשתמשים בסמים. ילדים שהופכים להיות קורבנות התעללות. ילדים 

 שמפתחים הפרעות אכילה והשמנה. ילדים שמגיעים לבתי החולים במצבי חרום בשל היעדר טיפול מתאים.

 
: הצעירים שנפגעו מקורונה הוא מזערי עד לא קייםבכל מדינות העולם פלח מנתונים ברורים:  מתעלמיםאתם 

, תמותה של 15ילדים מתחת לגיל  134בשוודיה לא מת ולו ילד אחד, למרות מערכת חינוך פתוחה; בכל ארה"ב נפטרו 
פחות ממחצית מספר הילדים שנפטרים מדי שנה ממחלות  –ילדים  5)המקבילה בישראל לתמותה של  0.000002%

המדיניות שלכם דרדרה את ישראל לשפל בריאותי, חברתי וכלכלי שלא היה ל(. דמויות שפעת בישרא

. אנחנו מובילים במספר המאומתים, מפסידים במאבק מניעת התמותה, מובילים בתחלואה קשה, אלופים כדוגמתו
דיניות מונחית בסגירת בתי הספר ובסגרים. יש הבדל בין להיות מחושב וזהיר, לבין להיות היסטרי ואחוז חרדה. בניתם מ

פאניקה. כמו כירורג המפחד לחתוך את החולה מחשש שידמם, בעוד החולה גוסס על השולחן. הפרתם את חובתכם 
 למטופלים ולציבור.

 

אנחנו קוראים לכם בשם המדע, המוסר, האתיקה ושבועת הרופא: שנו מידית את המדיניות, פתחו את בתי הספר. 
למנוע התקהלויות. מיידית את מערכת הבריאות.  : לחזקדברים 7עשות מדינת ישראל הייתה ועדיין צריכה ל

להמשיך לחסן, אבל לפתוח את מערכת החינוך. באוכלוסיות הסיכון.  להגן ולתמוך. לחבוש מסכות במקומות סגורים
ה, יהודים, לחבור מחדש לאזרחי המדינ: להחזיר את אמון הציבור, אם עדיין ניתן -ללא כפייה, איומים ואפליה. וכמובן 

בכדי לבנות ולצור התנהלות שפויה בצד הקורונה. תרבות לכל מגזר, -תוך צעדים מותאמיערבים, דתיים, חילוניים 
  ההפחדה פוגעת באמון וביכולת האזרחיים לשתף פעולה, ואינה מומלצת בעת משבר.

 

ואפקטיביים. הובלתם לפיצול  מיליארד שקל, לא פיתחתם פתרונות משמעותיים 200למרות שנה של משבר והוצאה של 
יצרתם חוקים משונים בעלי תועלת אפסית שרק מכבידים על  ,ושסע בעם. הנחתתם הנחיות חסרות הגיון ומבלבלות

הציבור שממילא אינו יכול לעמוד בהם. דבר אחד טוב עשיתם, הבאתם את החיסון ובאמצעות קופות החולים יצרתם 
גם את זה התחלתם להרוס, ובמקום להשקיע בגיוס שיתוף פעולה של ציבור  ,מבצע חיסון מרהיב, אור לגויים. ואז

 שרק העמיקו את סירובם. - לגנות את המסרביםו שחושש מהחיסון התחלתם לאיים, להסית

 
כלה כוחו של הציבור, אותו כבר איבדתם מזמן. ייתכן והגיע הרגע שתרדו מאולימפוס הגידול המעריכי, תחלצו מזרועות 

ים ובעיקר, תפקחו עיניכם לתפישות שונות משלכם ותפתחו ליבכם למצוקה הקשה וההרסנית בה נתונים הפוליטיקא
 אזרחי ישראל. 

        
 מועצת החרום הציבורית למשבר הקורונה

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



09.02.2021 

 *חברי המועצה
 ב(-לפי סדר א)

 

 

 פרופ' עמוס אדלר

פרופסור לרפואה בחוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת, מומחה 

ברפואת ילדים ומיקרוביולוגיה קלינית. מנהל המעבדה 

המיקרוביולוגית במרכז הרפואי סוראסקי ת"א, גזבר האיגוד הישראלי 

  למחלות זיהומיות.

 אמנון להדפרופ' 

פרופסור לרפואה, מומחה ברפואת משפחה. מנהל החוג לרפואת 

משפחה באונ' העברית, ומשמש כיו"ר המועצה הלאומית לבריאות 

רפואת משפחה באונ' העברית. רופא -סגן דיקן אקדמיה בקהילה.

 משפחה בירושלים.

 

 פרופ' אשר אלחיאני

 פרופסור לרפואה, מומחה ברפואת משפחה ובמנהל ציבורי. 

כיהן כמנהל בית חולים "מאיר", מנהל מחוז מרכז ב"כללית", וכן 

חולים מאוחדת. שימש כיו"ר המועצה הלאומית -כמנכ"ל קופת

  לבריאות בקהילה. רופא משפחה בנגב.

 רצף לויפרופ' 

בחקר ביצועים דוקטור בוסטון, ב MIT 'נאולניהול ב בבי"ספרופסור 

רס"ן )מיל'( בתחום המבצעים המיוחדים בחיל מודיעין, קורנל.  'מאונ

תוח והטמעת מודלי אנליטיקה ימומחה לניהול סיכונים מערכתי, פ

יועץ לגיבוש פרוטוקולים  בריאות. 'מעו גופי ממשלבחיזוי סיכונים ל

 וקבלת החלטות בניהול מגפת הקורונה למספר גופי ממשל בארה"ב.

  

 פרופ' עליאן אלקרינאוי

, וראש נשיא מכללת אחווה, שימש כפרופסור לעבודה סוציאלית

גוריון וכדיקן בי"ס לעבודה -החוג לעבודה סוציאלית באונ' בן

לקידום החינוך  "ליאלייו"ר עמותת " .סוציאלית באונ' ממוריאל בקנדה

וממדליקי המשואות  Killamחתן פרס  ברה הבדואית.חוהרווחה ב

 .2013בטקס יום העצמאות 
 

 פרופ' זהבה סולומון

סא"ל כלת פרס ישראל ופרס אמ"ת. פרופסור לעבודה סוציאלית, 

ס ", חוקרת אפידמיולוגיה פסיכיאטרית, שימשה ראש בי'במיל

אביב, מומחית בינלאומית בתחום -ת באונ' תללעבודה סוציאלי

 (.ספר האבחנות הפסיכיאטרי) DSM-בטראומה נפשית, חברת ועדה 

 

 אורנה בלונדהיים דר'

מומחית ברפואת ילדים ונאונטולוגיה וכן למנהל מערכות בריאות. 

שימשה כמנהלת בית החולים לילדים "שניידר" וכן כמנהלת בית 

 החולים "העמק" בעפולה. 

 

 קורק-דר' יפעת עבדי

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' צבי בנטואיץ'

אימונולוגיה ומחלות רפואה פנימית, פרופסור לרפואה, מומחה ל

איידס רפואת החלוץ שימש כמנהל מחלקה פנימית, זיהומיות, 

גוריון, נשיא -בישראל. ראש המרכז למחלות טרופיות ואיידס באונ' בן

חבר הנהלת ו בארצות מתפתחות זיהומיםמניעת לעמותת נאלא 

 "רופאים לזכויות אדם".
 

 ברוריה עדינידר' 

PhD ראש החוג לניהול מצבי מכהנת כ ,במנהל מערכות בריאות

חירום ואסון באוניברסיטת תל אביב. לשעבר ראש ענף היערכות 

של  חרום-תלחירום בצה"ל )סא"ל( ויועצת בכירה של האגף לשע

 משרד הבריאות.

 

 צביקה גרנותפרופ' 

פרופסור לאימונולוגיה בפקולטה לרפואה באונ' העברית. מומחה 

עוסק  בפיתוח גישות חדשות , טרופיליםיבתחום מחקר הנובינלאומי 

 .לאימונותרפיה

 

 פרופ' איתן פרידמן

לרפואה בחוג לגנטיקה וביוכימיה, מומחה ברפואה פנימית פרופסור 

ממכון קרולינסיקה בשבדיה. הקים את  PhDובגנטיקה רפואית, 

גנטית והמרפאה לנשים בסיכון גבוה בבית החולים -היחידה האונקו

 .שיבא, משמש כיו"ר ועדת הלסינקי העליונה של משרד הבריאות

 

 פרופ' ערן דולב

פרופסור לרפואה, לרפואה צבאית ולהיסטוריה רפואית, מומחה 

לרפואה פנימית, מנהל מערכות בריאות וכן לאתיקה ברפואה. שימש 

יו"ר לשכת האתיקה מנהל מחלקה פנימית, וכככקצין רפואה ראשי, 

  אביב. -של ההסתדרות הרפואית וראש וועדת האתיקה של אונ' תל

 אהרן צ'חנוברפרופ' 

לביוכימיה, רופא, חתן פרס נובל לכימיה )והמדען הישראלי פרופסור 

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' מיכל חמו לוטם

רפואית. כיהנה בחדשנות ורופאת ילדים המתמחה במנהיגות וניהול, 

כסגנית נשיא לחדשנות במרכז הרפואי שיבא, וכחברה במועצה 

. ייסדה את ארגון המייעצת לראש הממשלה לנושאי כלכלה וחברה

 נשים מובילות בריאות'. –בטרם לבטיחות ילדים, וכן את 'אושיה 

 .וחדת לילדיםוכת פרס ראש הממשלה על תרומה מיז
 

 פרופ' אודי קימרון

תל אביב.  'אונבראש החוג לאימונולוגיה ומיקרוביולוגיה קלינית 

-, חיסונים רירניים, הנדסה גנטית של נגיפי חיידקים, וTמומחה לתאי 

CRISPR פרסם מאמרים בעיתוני היוקרה .Science, Nature ו-Cell  וזכה

בהקמת מעבדות . שותף ERC-במענקי מחקר יוקרתיים כולל ה

 לבדיקות קורונה.

 

 דר' יואב יחזקאלי

רפואה פנימית ומנהל רפואי. מרצה בחוג לניהול מצבי חרום למומחה 

ממקימי צוות הטיפול במגיפות סא"ל במיל', אונ׳ ת״א. ב ואסון

רוע ביולוגי חריג. כיהן כסגן מנהל בי״ח, רופא יכניות הערכות לאוות

בקופות חולים. מנהל רפואי בחברות מחוזי, מנהל מחוז ומנהל אגף 

 הזנק, רופא משפחה.
 

 דר' אמיר שחר

מומחה לרפואה פנימית, קרדיולוגיה, רפואה דחופה ומנהל רפואי. 

מג"ד )מיל'( בתותחנים, מחלוצי הרפואה הדחופה בארץ. הקים וניהל 

מנהל בי"ח -את המחלקה לרפואה דחופה בבי"ח שיבא, היה סגן

מלר"ד לניאדו. ממקימי החוג לרפואה דחופה באונ' מאיר וכיום מנהל  

 אביב.-תל

 

 פרופ' רבקה כרמי

פרופסור לרפואה, מומחית ברפואת ילדים, נאונטולוגיה וגנטיקה 

הפקולטה  ןרפואית. כיהנה כמנהלת המכון הגנטי בבי"ח סורוקה, דיק

הספר -גוריון, יו"ר איגוד דיקאני בתי-למדעי הרפואה באונ' בן

  גוריון וכיו"ר ועד ראשי האוניברסיטאות. -לרפואה, נשיאת אונ' בן

 פרופ' מרדכי שני

כיהן  .חתן פרס ישראלפרופסור לרפואה, מומחה ברפואה פנימית. 

רופות. א, וכן כיו"ר ועדת התשיב בי"חמנכ"ל משרד הבריאות ומנהל כ

אביב, וכן הקים -ייסד וניהל את בית הספר לבריאות הציבור באונ' תל

 המכון הלאומי לחקר מדיניות הבריאות.וניהל את 

 

 פרופ' אסא כשר

פרופסור אמריטוס לאתיקה מקצועית ולפילוסופיה. חתן פרס ישראל 

לפילוסופיה. חבר האקדמיה האירופאית למדעים ואומניות. כתב 

אתיים ממלכתיים וציבוריים, וביניהם את הקוד האתי עשרות קודים 

 הצבאי, כמו גם שימש כחבר בוועדות ממלכתיות ציבוריות רבות.

  

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


