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 לכבוד 

 ט נפתלי בנמר ראש הממשלה  
 

  סגר בחגים הוא אסון – אזהרה חמורה הנדון: 
  בקשה לפגישה דחופה עם רה"מ 

 

 מכובדנו ראש הממשלה, 

 
 ראשית, ברצוננו לברך אותך על הקמת הממשלה החדשה.

 .מכל ליבנו אלו, ואנו מאחלים לך הצלחהמאתגרים , בוודאי בזמנים מאין כמותהמורכבת המשימה שלקחת על עצמך 
 

 סגר נוסף הוא אסון.  – האזהרות מסגר נוסף בחגים ואנו קובעים באופן החד והברור ביותר את  אנו שומעים  
 

ניתן עוד לעמוד מהצד אל מול  מועצת החירום הציבורית הינה יוזמה ספונטאנית של רופאים וחוקרים אשר חשו כי לא 

 מהלכי הממשלה היוצאת בכל הקשור להתמודדות עם מגפת הקורונה. 
בין חברי המועצה, כפי שתוכל לראות, חברים אשר היוו ומהווים את שדרת הממסד הרפואי בארץ, לב הקונצנזוס: 

רד בריאות לשעבר, מנכ"ל בתי חולים, מנכ"ל מש 4ארבעה חתני פרס ישראל, חתן פרס נובל, מומחים אשר ניהלו 
קופת חולים, קרפ"ר, ממקימי צוות הטיפול במגפות ומומחים למצבי אסון, ראשי חוגים באונ', דיקנים וסגני דיקאנים 

בפקולטה לרפואה. כל אלה, חברו באופן חריג במחוזותינו , ללא כל אינטרס פוליטי, מסחרי או אישי, במטרה להעמיד 

 לרשות מקבלי ההחלטות. סיון הרב שרכשויהנואת הידע 
מדע, המקפיד לקחת בחשבון את התמונה הרחבה ביותר והמשמעות -המועצה עמדה על השמעת קול מקצועי מבוסס

גופנית, נפשית וחברתית, קול המתעקש להיות נאמן לעקרונות היסוד ברפואה ולבחירת   –המקיפה ביותר של בריאות  
 מחירי הפתרונות האפשריים. איזון בין אומץ לשמרנות, בין מחירי הבעיה ו

 

לצערנו, חלק גדול מההחלטות אשר נלקחו בזמן ניהול המשבר היה פוליטי. את המדיניות הכתיבו אנשי המל"ל ואנשי 
סוד, במקום אנשי מדע ורפואה. פרוטוקולים שנכתבו בעמל רב וניסיון של שנים "נזרקו מהחלון". במקום לאפשר שיח 

בצנזורה ובהכפשת כל מי שבחר  "צוותים אדומים", עסקו מקבלי ההחלטות שוב ושוב מקצועי חופשי, חילופי דעות ו
 , בהתאם לרוח המפקד. להציע עמדה אחרת

 
מערך תעמולה עבד בשירות הדרג הפוליטי במטרה להציג את שהתחולל בישראל כסיפור הצלחה, כאשר האמת 

ישראל מערכת בריאות מהטובות בעולם, על אף רחוקה מכך. לישראל היו הנתונים הטובים בעולם בתחילת המשבר: ב

שנים; האוכלוסייה הצעירה בעולם המערבי; פתח כניסה אחד; ותוכנית התמודדות מסודרת ומאורגנת  -הרעבה רבת
,  תוצאה של היותנו במוכנות תמידית למלחמה. עם כל זאת, קיבלנו "ציון בינוני" בתמותה 2007- לטיפול במגפות, עוד מ

ולם, סגרים ארוכים וקשים מרוב העולם, שימוש בכלי מעקב שנויים במחלוקת )שלא ננקטו באף לנפש אל מול הע
מדינה מערבית אחרת(. זכינו במקום עולמי ראשון ומפוקפק בעוצמת חומרת הפגיעה במערכת החינוך, נוצרו נזקים 

אופן מעורר התפעלות את בריאותיים לאזרחים, ועוד. כאשר כבר פעלה הממשלה, בסיוע קופות החולים, ויישמה ב

מבצע החיסונים החשוב, בחרה לפגוע במוניטין של ההישג המשמעותי תוך שימוש באמצעי כפייה עקיפה והעלמת עין 
מפגיעה חמורה בזכויות פרט בסיסיות. מעשים אלה הובילו להגברת חוסר האמון, הקיטוב והאיבה בחברה הישראלית. 

חרה הממשלה להציג כהצלחה יוצאת דופן וכ"מדינה הראשונה שיצאה את הנזקים הקשים וההתנהלות הפזיזה, ב
 ממשבר הקורונה", דבר שאינו מעוגן כלל במציאות. 

 
רוח, תוך חיזוק -פעולות שקולות בקורביצוע  ובעלי תוחלת נמוכה, במקום  טווח-קצריזאת ועוד. כספים הושקעו במוצרים 

נראות גבוהה  -ירם הקשה של החלטות פזיזות, פוליטיות, בעלותאמיתי של מערכת הרפואה והצוותים הרפואיים. את מח

 אך תוחלת נמוכה, נשלם עוד שנים.  
 

בטיפול, בניהול, בחינוך ובמחקר. יכולנו להמשיך  –את כל חיינו השקענו בדאגה וקידום מערכת הבריאות בישראל 
ולפעול למען מדינת ותושבי ישראל,   נחת על מחדלי הממשלה. בחרנו לצאת-ולשהות באזור הנוחות שלנו, ולהביט באי

הממסד במשך עשרות שנים, יופעל קמפיין ביוש על -שכן הדבר הדיר שינה מעינינו. לא שיערנו כי אל מולנו, אנשי לב

 שבחרנו להעדיף שיקולים מקצועיים, אסטרטגיים ורחבים.
 

בעת תקופה רגישה והרת גורל , לכן .עשיםבמלהבחן ך שינוי צרי ,שינוי צריך להראות - שינוי לא יכול להיות רק כותרת
)והנתונים עליהם הן לך את עמדותינו  נציג, במסגרתה עם נציגינו דחופהאנו פונים אליך בבקשה לקיים פגישה זו, 

המערכת פועלת שיש לקדם, על מנת לוודא שלא נמצא את עצמנו שוב במצב בו ומהלכים לגבי פעולות מתבססות( 

 בחוסר יעילות, ותוך תשלום מחירים גבוהים מהתועלות. 
 

ו  זמדיניות   .הממשלה הקודמת, שמנעה דיון פתוח והחלפת דעות מדיניות  אנו קוראים לך שלא להמשיך ב
 . עוד יותרי  רסנההובילה לשלושה סגרים הרסניים, וכעת נראה כי מובילה לסגר רביעי, שיהיה 

 טובות יותר. ו – בכדי להעריך חלופות חדשות ג, חיוני שתשמע דעות נוספות, "צוות אדום", היכמנ 
 

 בתודה מראש ובברכת תקווה והצלחה,

 חברי מועצת החרום הציבורית למשבר הקורונה 
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 * 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. 

 פרופ' אמנון להד 

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. 

 פרופ' רצף לוי 

בחקר ביצועים  בבוסטון, דוקטור MITפרופסור בבי"ס לניהול באונ' 

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 

פרופסור לעבודה סוציאלית, שימש כנשיא מכללת אחווה, וראש  

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

סוציאלית באונ' ממוריאל בקנדה. יו"ר עמותת "ליאלי" לקידום החינוך  

וממדליקי המשואות   Killamוהרווחה בחברה הבדואית. חתן פרס 

 .2013יום העצמאות בטקס 
 

 לחיים נגן פרופ' 

לחיים נגן, מומחה בבריאות הציבור ואפידמיולוגיה, בעברו  פרופסור  

סגן קצין רפואה ראשי בצה״ל, דיקן הפקולטה למדעי הבריאות באונ׳  

ודיקן למחקר ופיתוח.   יברסיטהגוריון ובהמשך סגן נשיא האונ-בן

 פרופ׳ נגן זכה בפרס מפעל חיים מטעם איגוד רופאי בריאות הציבור. 

 

 דר' אורנה בלונדהיים 

מומחית ברפואת ילדים ונאונטולוגיה וכן למנהל מערכות בריאות.  

שימשה כמנהלת בית החולים לילדים "שניידר" וכן כמנהלת בית  

 החולים "העמק" בעפולה.  

 

 פרופ' זהבה סולומון 

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

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

אביב, מומחית בינלאומית בתחום  -לעבודה סוציאלית באונ' תל

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

 

 פרופ' צבי בנטואיץ'

פרופסור לרפואה, מומחה לרפואה פנימית, אימונולוגיה ומחלות  

זיהומיות, שימש כמנהל מחלקה פנימית, חלוץ רפואת האיידס  

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

עמותת נאלא למניעת זיהומים בארצות מתפתחות וחבר הנהלת  

 "רופאים לזכויות אדם". 
 

 קורק - דר' יפעת עבדי

מומחית באפידמיולוגיה וביולוגיה מולקולארית, שימשה כיועצת ועדת  

חוקרת בכירה במרכז  סל התרופות בנושא טכנולוגיות רפואיות וכ

הישראלי להערכת טכנולוגיות רפואיות במכון גרטנר, מנהלת  

 המחקר והאקדמיה של רשת מרכזים רפואיים.

 

 פרופ' צביקה גרנות 

פרופסור לאימונולוגיה בפקולטה לרפואה באונ' העברית. מומחה  

בינלאומי בתחום מחקר הנויטרופילים, עוסק  בפיתוח גישות חדשות  

 לאימונותרפיה. 

 

 דר' ברוריה עדיני 

PhD    במנהל מערכות בריאות, מכהנת כראש החוג לניהול מצבי

חירום ואסון באוניברסיטת תל אביב. לשעבר ראש ענף היערכות  

חרום של  -לחירום בצה"ל )סא"ל( ויועצת בכירה של האגף לשעת

 משרד הבריאות. 

 

 פרופ' ערן דולב 

פרופסור לרפואה, לרפואה צבאית ולהיסטוריה רפואית, מומחה 

לרפואה פנימית, מנהל מערכות בריאות וכן לאתיקה ברפואה. שימש  

כקצין רפואה ראשי, כמנהל מחלקה פנימית, וכיו"ר לשכת האתיקה  

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

 פרופ' איתן פרידמן 

ואה בחוג לגנטיקה וביוכימיה, מומחה ברפואה פנימית  פרופסור לרפ

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.

 

 דר' מיכל חמו לוטם 

המתמחה במנהיגות וניהול, ובחדשנות רפואית. כיהנה  רופאת ילדים 

כסגנית נשיא לחדשנות במרכז הרפואי שיבא, וכחברה במועצה  

המייעצת לראש הממשלה לנושאי כלכלה וחברה. ייסדה את ארגון  

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

 זוכת פרס ראש הממשלה על תרומה מיוחדת לילדים. 
 

 פרופ' אהרן צ'חנובר

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.

 

 יחזקאלי דר' יואב 

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  

 משפחה.  הזנק, רופא 
 

 פרופ' אודי קימרון 

ראש החוג לאימונולוגיה ומיקרוביולוגיה קלינית באונ' תל אביב.  

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

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

מעבדות   . שותף בהקמתERC-במענקי מחקר יוקרתיים כולל ה

 לבדיקות קורונה.

 

 פרופ' רבקה כרמי 

פרופסור לרפואה, מומחית ברפואת ילדים, נאונטולוגיה וגנטיקה  

רפואית. כיהנה כמנהלת המכון הגנטי בבי"ח סורוקה, דיקן הפקולטה  

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

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

 דר' אמיר שחר

לרפואה פנימית, קרדיולוגיה, רפואה דחופה ומנהל רפואי.  מומחה 

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

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

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

 אביב.-תל

 

 פרופ' אסא כשר 

פסור אמריטוס לאתיקה מקצועית ולפילוסופיה. חתן פרס ישראל  פרו

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.

 פרופ' מרדכי שני

לרפואה, מומחה ברפואה פנימית. חתן פרס ישראל. כיהן  פרופסור  

כמנכ"ל משרד הבריאות ומנהל בי"ח שיבא, וכן כיו"ר ועדת התרופות.  

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

 וניהל את המכון הלאומי לחקר מדיניות הבריאות. 

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


