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התערבות פסולה של בכירי מערכת הבריאות לפטר את מר אלון בר מתפקידו כמנכ"ל  הנדון: 
 חברה לתועלת הציבור

 

התארגנות התנדבותית, בה חברים,  ,  (מחצ)  למשבר הקורונהאנו, חברי מועצת החירום הציבורית  
מנכ"לי משרד הבריאות    2בתי חולים,    5מבכירי הרופאים והמדענים בישראל, בהם מנהלים של    30  כ

לשעבר, מנהל קופ"ח, חתני פרס נובל וישראל, נשיאת אוניברסיטה, ראשי חוגים ומחלקות, פונים  
את חששנו הכבד מהתקדים אשר לו היינו עדים בעת האחרונה שבו עובדי    אליכם על מנת להביע

  , קוראים ופועלים לפיטוריו של אדם בשל ביקורת שהשמיע כלפיהם חוברים לפוליטיקאים   ציבור
   כאזרח פרטי.

אנו קוראים לכם, כמי שעומדים בראש מוסדות שאמונים על שלטון החוק, מנהל תקין, ושמירה על  
זכויות יסוד, להשמיע קולכם בנושא המהווה תקדים מסוכן לתהליכים אנטי דמוקרטיים החותרים  

 תחת עקרונות יסוד ובראשן חופש הביטוי.   

ברה לתועלת הציבור (חל"צ) מבין מאות  , נבחר מר אלון בר לתפקיד מנכ"ל ח2022בחודש מרץ שנת  
מתמודדים מועמדים. כעבור כחודשיים וחצי פנו בכתב מנכ"ל משרד הבריאות, יו"ר ההסתדרות  
הרפואית בישראל וחברת הכנסת עידית סילמן לשר התפוצות למנכ"לית משרדו ולסוכנות היהודית,  

את אופן התנהלותם של ראשי  ודרשו את פיטוריו של מר בר על רקע התבטאויות עבר בהם ביקר  
 משרד הבריאות.  

כאן המקום לציין , שדברי הביקורת אשר אותם השמיע מר בר, אף שנאמרו בלשון חריפה, הושמעו  
על ידו כאדם פרטי, ובמסגרת שיח שניהל בקבוצות שונות ברשתות החברתיות. יתרה מכך, הדברים  

ושליחיהם יצאו בקריאות מכפישות,    נאמרו בתקופה שבה ראשי משרד הבריאות עצמם, דובריהם
 פוגעניות ומדירות נגד אלו שלא ישרו קו עם עמדותיהם והחלטותיהם ביחס למשבר הקורונה.  

שמתנגד   מי  כנגד  קשה  קונוטציה  בעלי  במושגים  השתמשו  הבריאות  מערכת  ראשי  למשל,  כך 
פרייס כינתה מדענים ו רופאים שהתנגדו  לדעתם. ראש שירותי בריאות הציבור ד"ר שרון אלרעי 

שאינם   אלו  את  כינתה  שיבא  החולים  מבית  רהב  גליה  פרופ'  קורונה".  "מכחישי  בשם  לסגרים 
הלא   על  סגר"  "להטיל  קרא  ברבש  גבי  פרופ'  "פרזיטים".  המצמרר  בכינוי  לקורונה  מתחסנים 
מבית   יוחאי  רגב  גילי  פרופ'  מתקתקת".  "פצצה  הילדים  את  כינה  אלדר  יהודה  פרופ'  מחוסנים. 

חולים שיבא הגדירה את מחצ "כגוף מסוכן". ראש הממשלה דאז, נפתלי בנט, הציג את שאינם  ה
לא   מחוסנים  "שהלא  אמר  שי  נחמן  השר  ומרססים".  מקלע  עם  "שמסתובבים  ככאלו  מחוסנים 
יכולים להיות שותפים להתנהלות הכללית של החברה". ד"ר מאיר פרייס עובד של שירותי בריאות  

חצ "כסוכני כאוס" וקרא למנהלת המכון האונקולוגי באסף הרופא, ד"ר רעיה  כללית הגדיר את מ
 ליבוביץ, "פאתטית" ואלה הן רק מקצת הדוגמאות.  

בעקבות הדרישה  של ראשי משרד הבריאות וההסתדרות הרפואית בישראל, לפטר את מר בר  החל  
נוהו לשימוע שלפני  מסע הכפשה חסר תקדים של מר בר באמצעי תקשורת שונים, ומעסיקיו הזמי

 פיטורין.  



 

 

בסופו של יום, לאחר דין ודברים ולאור האווירה שנוצרה החליט מר בר להודיע על סיום תפקידו  
 . "ל החברהככמנ

כידוע, חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של כל חברה דמוקרטית חפצת חיים. משמעותו של חופש  
ב עוד אין בדברים משום  הביטוי הוא הכרה בכך שלכל אדם הזכות להביע דעתו  כל  אופן חופשי 

עבירה על החוק. יפים לעניין זה דבריו של, פרקליט המדינה, עו"ד איסמן, מכנס לשכת עורכי הדין  
 מהעת האחרונה, שבו ציין בין היתר:  

פלטפורמה מרכזית   הן  כיכר השוק המודרנית,  הן  "הרשתות החברתיות, הלא 
הוא לא פעם שיח קשה, שיח שיש  להעברת ביקורת. השיח ברשתות החברתיות  

הזה   גם לשיח  רבה  יש חשיבות  ועדיין,  אלים.  כשיח  לפרקים  אותו  המגדירים 
וחלק מהיותנו מדינה דמוקרטית הרואה בחופש הביטוי   כחלק מחופש הביטוי 
זה,   שיח מסוג  גם  להכיל  חייבת  חזקה  דמוקרטיה  ביותר...  יסוד חשובה  זכות 

  ת באופן ברור ומובהק את הרף הפלילי..."ובלבד כמובן שהאמירות אינן חוצו

את הקווים והעקרונות המנחים    פרקליט המדינה  אכן, בדברים נכוחים וחד משמעיים אלו שירטט
 לעניין חופש הביטוי וחשיבות השמירה עליו.  

מקור   איבוד  אדם,  של  לפיטוריו  להביא  שיהיו,  ככל  בכירים  ציבור,  פקידי  של  דרישתם  כי  ברי 
השמצ אינם  פרנסתו,  ברבים,  כלפיהם  שהשמיע  נוקבת  ביקורת  בשל  אך  ברבים  והכפשתו  תו 

לעיל) והם בבחינת חציית קו   (כפי שעולה מדבריך שלך המצוטטים  מתיישבים עם חופש הביטוי 
 אדום שאינו מאפשר מעבר לסדר היום.  

עולם  ליצור  עשויה  ולגיטימית,  כקבילה  אליה  התייחסות  או  זו,  להתנהלות  שבשתיקה    הסכמה 
מושגים חדש, בעל מאפיינים של מקרתיזם, שבו אזרחים מן השורה יחששו להתבטא באופן חופשי  
צורך   שאין  בטוחנו  החוק,  שלטון  על  שאמון  כמי  ציבור.  לעובדי  ביחס  וביקורתם  דעתם  ולהביע 

 להכביר מילים בדבר הסכנות הגלומות בעניין זה.  

דע, אקדמיה ומשפט רואים באופן התנהלותם  לפיכך ובהתאם לאמור, אנו, רופאים בכירים, אנשי מ
 של ראשי מערכת הבריאות בעניינו של אלון בר תמרור אדום המחייב התייחסותכם.  

מחייבים   מהם  העולה  והמסוכן  החמור  והתקדים  לעיל  כמפורט  העניינים  השתלשלות  לעמדתנו, 
 .  התערבות ואמירה ברורה מצד מערכת המשפט והעומדים בראשה

ומחויבות המדינה  פרקליט  של  דבריו  על  סמוכ   םכבהתבסס  אנו  הביטוי,  חופש  על  ים  לשמירה 
 ובטוחים שפנייתנו זו תזכה לתשומת הלב ולפעולות המתחייבות.  

 נודה על קבלת עמדתכם לדברים האמורים בהקדם.  

 

 בברכה, 

 :חברות וחברי מחצ

איינהורן  אתי  אביב.  -  פרופ'  תל  באוניברסיטת  לחשבונאות  החוג  אלחיאני  ראש  אשר  פרופסור   -  פרופ’ 
ציבו ובמנהל  משפחה  ברפואת  מומחה  מרכז לרפואה,  מחוז  מנהל  "מאיר",  חולים  בית  כמנהל  כיהן  רי. 

קופת  כמנכ"ל  וכן  מאוחדת.- ב"כללית",  אלטוביה  חולים  שושי  מולקולרית   -  פרופ’  לגנטיקה  פרופסור 
 -   פרופ’ עליאן אלקרינאוי  .RNAבפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית. מומחית בתחום ביולוגיה של  

גוריון וכדיקן ביה"ס לעבודה  -פרופסור לעבודה סוציאלית, שימש כראש החוג לעבודה סוציאלית באונ' בן
  -  דר’ אורנה בלונדהיים .2013בטקס יום העצמאות סוציאלית באונ' ממוריאל בקנדה וממדליקי המשואות 

וכן למנהל מערכות בריאות. שימשה כמנהלת בית החולים לילדים   ונאונטולוגיה  מומחית ברפואת ילדים 
בעפולה. "העמק"  החולים  בית  כמנהלת  וכן  בנטואיץ'   "שניידר"  צבי  מומחה   -  פרופ’  לרפואה,  פרופסור 

ומחלות אימונולוגיה  פנימית,  האיידס    לרפואה  רפואת  חלוץ  פנימית,  מחלקה  כמנהל  שימש  זיהומיות, 



 

 

רון בבקוב בישראל. ביונדווקס פרמצבטיקה   -  דר'  וניהל את חברת  ביוטכנולוגי. הקים  ויזם  וטרינר  רופא 
ראשת החוג    -  פרופ׳ מירה ברק  בע"מ שפיתחה חיסון שפעת אוניברסלי. הקים מפעל חיסונים בירושלים.

במכללת צפת. הקימה וניהלה את מעבדת הקורונה באזור הצפון ומעבדת הקורונה   למדעי המעבדה הרפואית
פרופסור לרפואה, מומחה ברפואה פנימית, אימונולוגיה קלינית ומנהל   -  פרופ׳ דב גולן   .הייחודית בנתב"ג

הבריאות. משרד  וכמנכ״ל  רוטשילד  החולים  בית  כמנהל  כיהן  גרנות  רפואי.  צביקה  פרופסור   -  פרופ’ 
 -  דר' זאב דגני  .ונולוגיה בפקולטה לרפואה באונ' העברית. עוסק בפיתוח גישות חדשות לאימונותרפיהלאימ

  -  פרופ’ גלעד הרן . לד"ר דגני שני תארי ד"ר, בגנטיקה ובפילוסופיה. 2008מנהל גימנסיה הרצליה, מאז שנת 
ויצמן למדע. כיהן כדיקן הפ וביולוגית במכון  לפיסיקה כימית  לכימיה במכון.פרופ' במחלקה  דר’  קולטה 

לוטם חמו  נשיא   -  מיכל  כסגנית  כיהנה  רפואית.  ובחדשנות  וניהול,  במנהיגות  המתמחה  ילדים  רופאת 
לחדשנות במרכז הרפואי שיבא, וכחברה במועצה המייעצת לראש הממשלה לנושאי כלכלה וחברה. זוכת 

ומחה לרפואה פנימית ומנהל רפואי. מ  -  דר’ יואב יחזקאליפרס ראש הממשלה על תרומה מיוחדת לילדים.  
ממקימי צוות הטיפול במגיפות ותוכניות הערכות לאירוע ביולוגי חריג. כיהן כסגן מנהל בי״ח, רופא מחוזי, 

חולים.   בקופות  אגף  ומנהל  מחוז  כרמימנהל  רבקה  ילדים,   -   פרופ’  ברפואת  מומחית  לרפואה,  פרופסור 
לת המכון הגנטי בבי"ח סורוקה, דיקן הפקולטה למדעי הרפואה  נאונטולוגיה וגנטיקה רפואית. כיהנה כמנה

בן בתי-באונ'  דיקאני  איגוד  יו"ר  בן-גוריון,  אונ'  נשיאת  לרפואה,  ראשי  -הספר  ועד  וכיו"ר  גוריון 
פרופסור אמריטוס לאתיקה מקצועית ולפילוסופיה. חתן פרס ישראל    -  פרופ’ אסא כשרהאוניברסיטאות.  

פרופסור לרפואה, מומחה   -  פרופ’ אמנון להדהאירופאית למדעים ואומניות.    לפילוסופיה. חבר האקדמיה
רפואת משפחה באונ'    -ברפואת משפחה. מנהל החוג לרפואת משפחה באונ' העברית. סגן דיקן אקדמיה  

בבוסטון, דוקטור    MITפרופסור בבי"ס לניהול באונ'    -  פרופ’ רצף לויהעברית. רופא משפחה בירושלים.  
לת החלטות בניהול מגפת הקורונה למספר גופי  בחקר ביצועים מאונ' קורנל. יועץ לגיבוש פרוטוקולים וקב

פרופסור לביולוגיה חישובית ומבנית באונ' סטנפורד ופרופ' אורח במכון   -פרופ’ מייקל לויט  ממשל בארה"ב.  
פיזיקאי, חתן פרס נובל לכימיה, חבר באקדמיה הלאומית למדעים בארה"ב ובחברה המלכותית  -וייצמן, ביו
מירו   הבריטית. מיכאל  קול   -דר'  מנהל  לשעבר  בירושלים.  העברית  מהאוניברסיטה  המדינה  למדע  ד"ר 

מ למעלה  וסביבה  חברה  בתחומי  ועיתונאי  נגן  שנה.  40-ישראל  לחיים  הציבור    -  פרופ’  בבריאות  מומחה 
בן באונ׳  הבריאות  למדעי  הפקולטה  דיקן  ודיקן  -ואפידמיולוגיה,  האוניברסיטה  נשיא  סגן  ובהמשך  גוריון 

ופיתוח.   ישראל סילמן זכה בפרס מפעל חיים מטעם איגוד רופאי בריאות הציבור.  למחקר  כיהן   -  פרופ’ 
של   לשעבר  נשיא  למדע.  וייצמן  במכון  העצב  למדעי  בנוזיו  מרכז  וכמנהל  לנוירוביולוגיה  המחלקה  כראש 

דר’ יפעת  האגודה הישראלית למדעי העצב. חתן פרס מייסדי טבע עבור פריצות דרך ברפואה מולקולרית.  
בנושא   -  קורק-עבדי התרופות  סל  ועדת  כיועצת  שימשה  מולקולרית,  וביולוגיה  אפידמיולוגיה  מומחית 

  PhD  -  פרופ’ ברוריה עדיני טכנולוגיות רפואיות, מנהלת המחקר והאקדמיה של רשת מרכזים רפואיים.  
ב. לשעבר ראש  במנהל מערכות בריאות, מכהנת כראש החוג לניהול מצבי חירום ואסון באוניברסיטת תל אבי

פרופ’ אודי  חרום של משרד הבריאות.  - ענף היערכות לחירום בצה"ל (סא"ל) ויועצת בכירה של האגף לשעת
ראש החוג לאימונולוגיה ומיקרוביולוגיה קלינית באונ' תל אביב. פרסם מאמרים בעיתוני היוקרה   -  קימרון 

Science, Nature    וCell-יוקרתיים כולל ה לבדיקות    ERC.-וזכה במענקי מחקר  שותף בהקמת מעבדות 
רוסו קורונה.   דותן  ושני   -  דר'  ראשון  תואר  ובעל  העברית  מהאוניברסיטה  למשפטים  ד"ר  תואר  בעל 

תל אונ'  של  למשפטים  בפקולטות  לשעבר  מרצה  ובר-בפילוסופיה.  למשפט -אביב  מרצה  וכיום  אילן 
מומחה   -  דר’ אמיר שחררטה שבקנדה.  באלב  Southern Alberta Institute of Technologyופילוסופיה ב  

לרפואה פנימית, קרדיולוגיה, רפואה דחופה ומנהל רפואי. הקים וניהל את המחלקה לרפואה דחופה בבי"ח  
אביב. -מנהל בי"ח מאיר וכיום מנהל מלר"ד לניאדו. ממקימי החוג לרפואה דחופה באונ' תל-שיבא, היה סגן

שחר אייל  לב  -  פרופ׳  (אמריטוס)  לרפואה פרופסור  דוקטור  תואר  בעל  אריזונה,  באונ'  הציבור  ריאות 
אביב, אפידמיולוג וחוקר בתחומי הערכה וכימות של קשרים סיבתיים ובתחום הטיות -מאוניברסיטת תל

שנות ניסיון בפיתוח, מחקר קליני, ורגולציה של מכשור רפואי.   20פיזיקאי בעל    -ד”ר גיא שנער  במחקר.  
  -  פרופ’ מרדכי שניגי במספר חברות הזנק. מחזיק בתואר דוקטור ממכון ויצמן.  ממציא, יזם ומנהל טכנולו 

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

 את המכון הלאומי לחקר מדיניות הבריאות.



 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 
   :מכתבים הקוראים להתפטרותו של מר אלון בר מתפקידו מאתהרצ"ב 

יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל - מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' ציון חגי  -פרופ' נחמן אש 
יו"ר ועדת הבריאות.  -וחה"כ עידית סילמן    

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 



 

 

 

 


