 30מרץ2021 ,
לכבוד
רא"ל במיל' בני גנץ ,שר הביטחון ורוה"מ החליפי

הנדון :רכש מיליוני חיסונים נוספים תחת מעטה סודיות
כבוד השר שלום רב,
נמסר כי משרד הבריאות יגיש לממשלה הצעת החלטה להקצות  3.5מיליארד ש״ח לרכש  30מיליון מנות חיסון נוספות
כנגד נגיף הקורונה  .מעבר לכך ,פורסם כי פקידים רבים באוצר ובמשרד הבריאות הוחתמו על הסכמי סודיות ,וכי גם
השרים יוחתמו על סודיות בנושא.
למעשה ,לא ברור כלל הצורך הרפואי לכך .רב אוכלוסיית ישראל חוסנה ,ובארץ נדרשים להשלמת תהליך החיסון עוד
כ 2-מיליון מנות בלבד (שחלקן כבר נמצא בארץ וחלקן כבר הוזמן) .חשוב לציין ,בשלב זה פרוטוקול החיסון אינו כולל
זריקות דחף ,ונראה שהחסינות כנגד המחלה המושגת בעקבות מחלה ,וככל הנראה גם לאחר החיסון ,היא מתמשכת.
גם במידה ויוחלט להרחיב את מבצע החיסונים לילדים מתחת לגיל ( 16החלטה שנמצאת במחלוקת מקצועית
משמעותית) ,יידרשו רק עוד כ 6-מיליון מנות חיסון ,שגם הן כלולות כבר בהזמנות שבוצעו אל מול חברת פייזר.
סימן שאלה נוסף הוא על הצורך לקנייה מראש :ניתן יהיה לרכוש חיסונים אלו כפי שמצטיידת מדינת ישראל בחיסונים
אחרים .לנוכח הקמת תשתיות הייצור המשמעותיות ותהליך הייצור עצמו ,שהינו פשוט יותר ופגיע פחות מזה של חיסונים
אחרים ,לא סביר שיהיה מחסור עולמי – במיוחד אם בעתיד יעלה הצורך לחיסון שוטף.
סכום הכסף המושקע בקנייה זו אדיר ,ואם היה מושקע במערכת הבריאות באופן ישיר היה יכול להוביל להצלת חייהם
של עשרות אלפי אנשים.
הצורך ברכש העצום הזה איננו ברור מקצועית ,ולכן חייב להיות מוצג בשקיפות מלאה לציבור משלמי
המיסים ואנשי המקצוע .אם יש מידע מקצועי המנחה את ההחלטה ,ומצדיק רכש במיליארדים בתקופה של
משבר כלכלי חמור מאין כמותו – יש לשתף אותו עם הציבור.
אין כל סיבה לעננת הסודיות האופפת החלטות מקצועיות שכאלו ,האמורות להיות שקופות וגלויות לעיני כל .התנהלות
חשאית זו ,היא שמובילה לחוסר-אמון של הציבור הלא -מקצועי כמו גם אנשי מקצוע רבים ,ובסופו של דבר פוגעת
בשיתוף הפעולה של אזרחי ישראל במאבק במשבר הקורונה.
הצורך בשקיפות ,מעבר למרכיב האלמנטרי של ממשל דמוקרטי ,נדרש בשל שורה של החלטות חסרות-בסיס מקצועי
שהתקבלו על-ידי משרד הבריאות בשנה האחרונה ,שאינן בקונצנזוס הרפואי הבינלאומי ועוררו מחלוקת רבה.
אנו פונים אליך בבקשה כי תדרוש את הסרת מעטה הסודיות ו חשיפת השיקולים המקצועיים העומדים
מאחורי קבלת החלטה זו והוצאת כספים האדירה בעטיה ,למען תוכל החלטה זו להבחן בעיניים מקצועיות
אשר לנגדן עומדת טובת מדינת ישראל ואזרחיה ,וטובה זו בלבד.
בברכה,
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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
דר' אורנה בלונדהיים – מומחית ברפואת ילדים ונאונטולוגיה ,לשעבר מנהלת בית החולים שניידר ובית החולים "העמק"
פרופ' צבי בנטואיץ' ,מומחה למחלות זיהומיות ואימונולוגיה ,חלוץ הטיפול באיידס בישראל
פרופ' צביקה גרנות – מומחה לאימונולוגיה ,מחקר נויטרופילים וגישות חדשות בתחום האימונותרפיה
פרופ' ערן דולב ,קצין רפואה ראשי לשעבר ,ממקימי הצט"מ ושימש כיו"ר ועדת האתיקה של הר"י
דר' מיכל חמו-לוטם – מומחית ברפואת ילדים ,כיהנה כסגנית נשיא בבי"ח "שיבא" ,מייסת ארגון "בטרם" ,זוכת פרס ראש הממשלה
דר' יואב יחזקאלי -מומחה לרפואה פנימית ומנהל רפואי ,ממקימי הצט"מ ,לשעבר סגן מנהל בי"ח ומנהל מחוז בקופ"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' רצף לוי – מומחה בחקר ביצועים ,ניהול סיכונים מערכתי ,הטמעת מודלי אנליטיקה לחיזוי בתחום הבריאות
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

