
 לכבוד
 שרת הבריאות
 הגב' יעל גרמן

 משרד הבריאות, ירושלים
  

 גב' גרמן הנכבדה,
  

 הנדון: מכתב מחאה של מומחי בריאות ורפואת השן כנגד החלטת שרת הבריאות לאי הפלרת מי השתייה
  

 כבוד השרה,
אין ספור מכתבים אישיים הופנו אלייך על ידי המומחים הבכירים ביותר בישראל בתחום רפואת הילדים, בריאות השן 

 ואקדמאים, אשר מתנגדים בחריפות להחלטתך לביטול חובת הפלרת מי הברז.
  

התעלמות מוחלטת מהתכתבויות להם נחשפנו, מטעם ראשי משרד הבריאות, עולה כי גם אנחנו וגם בכירי משרדך זוכים ל
 ונוכחים לדעת כי את מתבצרת בעמדתך בנושא.

  
במכתבי התגובה המעטים שהפנית אלינו טענת טיעונים סותרים במקרה הטוב וטיעונים מדעיים הנתמכים במחקרים חובבנים 

ליף במקרה הרע. כל זאת תוך התעלמות מעשרות שנות מחקר בישראל ובעולם, הטוענים חד משמעית כי כיום אין תח
 בריאותי, כלכלי וחברתי טוב יותר מהכללת הפלואוריד במי הברז בישראל.

  
התעלמות זו, פרשנות מגמתית ואימוץ חלקי של ממצאי "ועדת עדין", הפיכת החלטת שרים וח"כים קודמים במשרד הבריאות 

 על בסיס פוליטי וסקטוריאלי, מביאים אותנו לכתיבת מכתב מחאה זה.
וררה בנו תחושת אי נוחות חריגה. נוכחנו לראות כי החלטותייך נלקחות על בסיס "עובדות מדעיות", התנהלותך בנושא זה ע

 הנסמכות על מחקרים זניחים, כתחליף לקבלת החלטות על סמך עובדות מדעיות מקיפות ואיכותיות.
  

, תוך כדי יצירת דה לגיטימציה טובת הציבור לנגד עינינו, וביטול הכללת הפלואוריד במי הברז, לראשונה מזה ארבעים שנה
 חסרת בסיס לפעולה זו, הינם בכייה לדורות.

  
העלות הזניחה של המדינה בשילוב פלואוריד במי הברז, לעומת הנזקים לשיני ילדי ישראל וההוצאות הכרוכות בכך זועקים 

ת בריאות השיניים תגרור והרע למרחקים. השכבות הנמוכות ומעמד הביניים גם כך קורסים תחת יוקר המחייה בישראל
מיליוני בתי אב להוצאות שאינן נדרשות כיום. זהו מס חדש המוטל על הציבור על ידי אותה נציגת ציבור שהבטיחה להפחית 

 יוקר המחייה.
  

אנו מוחים בתוקף על השימוש הפופוליסטי במחקרים חסרי משמעות, המעלים טענות לאפשרות שהפלואוריד מסרטן וגורם 
 ריאותיות מפחידות אחרות. הדבר איננו נכון חד משמעית ושימוש בטענה חסרת בסיס זולסכנות ב

היא בגדר הסתת הציבור כנגד המדע ודמגוגיה פוליטית. הפחדת הציבור כנגד חומר נדרש זה מקבילה להסתת הציבור כנגד 
 שימוש בכלור בבריכות השחייה. כלור ופלואור נדרשים לשמירת המים נקיים ובריאים.

  
המים שאנו שותים בבתינו אינם מי מעיין הנובעים מן הסלע. המים עוברים קילומטרים רבים דרך צינורות שונים ולכן נדרש 

חומרים שונים לשמירה על בריאותנו. כל טענה אחרת הינה מופרכת ודורשת הוכחות מדעיות  04-טיפול, הכולל שילוב של כ
 ה.עליהן תסכים כל צמרת הבריאות והחתומים מט

  
במכתבייך טענת כי אינך מתעלמת מחשיבות הפלואוריד וכי יש להעניק לאוכלוסיות נצרכות באופן ספציפי ובטיפול נקודתי. 

ותגררי אימהות  כיצד תגדירי מיהי אוכלוסייה נצרכת ומי לא? האם תעניקי טיפול מיותר באמצעות טיפות בטיפת חלב
להיסטריה כתוצאה מכך? האם תעניקי לילדים טיפול שרק רופא שיניים יכול להציע ותגררי את כולנו להוצאות בלתי סבירות 

 בכל שנה?
  

אנו דורשים ממך לעצור החלטה זו לאלתר, ולהקים ועדה מקצועית שאיננה בנויה מאומרי הן בלבד, הכוללת עשרה 
נו דורשים שתמנעי מעיצוב ועדות המתאימות להחלטות ידועות מראש, המשפיעות על חברים מכל הקשת הרפואית; א
 כל אוכלוסיות ישראל בהינף יד.

  
 :להלן בכירי האקדמיה החתומים על מכתב מחאה אקדמי זה

  
 פרופ׳ )אמריטוס( טד טולצ׳ינסקי

MD MPH 
 בית הספר לבריאות ציבור ורפואה קהילתית ע״ש בראון



 .האוניברסיטה העברית והדסה
  

 פרופ' יהונתן מן
DMD MSc 

 מנהל המחלקה לרפואת שיניים קהילתית
 דיקן לשעבר של הפקולטה לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית והדסה

  
 פרופ' יהודה ניומרק

MD MPH PHD 
 מנהל ביה"ס לבריאות הציבור ורפואה קהילתית ע"ש בראון

 סה, ירושליםהד -האוניברסיטה העברית 
  

 פרופ' אבי זיני
DMD MPH PHD 

 המחלקה לרפואת שיניים קהילתית
 .הפקולטה לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית והדסה

  
 כהן-פרופ' הרולד ד. סגן

   DMD MPH 
 יועץ רפואת שיניים לעיריית ירושלים
 המחלקה לרפואת שיניים קהילתית

 הפקולטה לרפואת שיניים, הדסה עין כרם, האוניברסיטה העברית
  

 )אמריטוס( חיים סרנת  פרופ'
DMD 

 המנהל הקודם של המחלקה לרפואת שיניים לילדים
 בית הספר לרפואת שיניים באוניברסיטת תל אביב

  
 ד"ר אלון לבני

DMD, MPH 
 המחלקה לרפואת שיניים קהילתית

                                                         לרפואת שיניים, הדסה עין כרם, האוניברסיטה העברית מנהל הקורס לשיננות, הפקולטה
  

 ד״ר יובל ורד
DMD MPH 

 המחלקה לרפואת שיניים קהילתית
 מנהל הקורס לסייעות

 בית הספר לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית והדסה
  

 ז"ר חסן פחרי
DMD 

 יו"ר העמותה של רופאי השיניים הערביים בישראל
  

 ד"ר אריקה עמיר
DMD 

 לשעבר מרכזת המחלקה לרפואת שיניים לילדים
 בית הספר לרפואת שיניים באוניברסיטת תל אביב

  
  

 מכותבים על מכתב זה:
 כבוד שרת הבריאות, הגב' יעל גרמן

 כבוד שר הרווחה, מר מאיר כהן
 מנכל משרד הבריאות, פרופ' ארנון אפק

 לשכת פניות הציבור של משרד הבריאות וועדת פניות הציבור

 


