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אדוני ראש הממשלה,
בימים האחרונים ,כ 059-אנשי רפואה ומדע הנמצאים בחזית המאבק והמחקר בנגיף הקורונה ,אנשי
צוות רפואי שנמצאים בשטח בבתי החולים ובקהילה לצד אנשי מחקר ופיתוח מדעי ,חתמו על מכתב
בקריאה לשינוי האסטרטגיה בניהול משבר הקורונה בישראל9
אנו ,יוזמי הקריאה ,פונים אליך על מנת לתמוך בך ולחזק אותך להמשיך במדיניות הנמנעת מהטלת
סגרים ומגבלות נוספות9
סגרים ומגבלות לא רק שאין ביכולתם להעלים את הנגיף ,הם אף מביאים איתם נזקים חמורים
לבריאותם ולחייהם של אנשים והם מאריכים את הזמן בו הנגיף מועבר בקהילה 9זאת ועוד ,אנו סבורים
שחלק גדול מההמלצות הניתנות לך אינן מדעיות ואינן מבוססות על עובדות9
אנו מודעים היטב ללחצים שמופעלים עליך ואנו רוצים להדגיש שהמדיניות שמדינת ישראל בהנהגתך
מיישמת הלכה למעשה ,להוציא מגבלות מועטות ,תביא אותנו לחוף מבטחים במהירות9
אנו ממליצים על גיבוש תכנית עבודה לשלושת החודשים הקרובים ,לפני החורף ,שתכלול:
 אימוץ מודל מושכל לחיים בצד הנגיף
 oמזעור המגבלות על אוכלוסייה שאינה בסיכון9
 oשמירה על בתי ספר פתוחים במתכונת מלאה בצד מתן פתרון לאנשי צוות בקבוצות סיכון9
 oפרסום המלצות מבוססות נתונים לגבי כללי התנהגות ומתן שיקול דעת לאזרחים9
 oבקשה מאנשים החשים ברע להישאר בבתיהם ולהתרחק מאוכלוסיות בסיכון9
 חיזוק מערכת הבריאות ובתי החולים למניעת שחיקה ומצבי עומס יתר
 oהכשרה מידית של כוח עזר לבתי חולים9
 oהכשרה מהירה של רופאים מהקהילה לתמיכה במחלקות פנימיות במתארי קיצון על מנת
להוריד מסדר היום את החשש מ"קריסה"9
 oביטול מלוניות הבידוד והשקעת המשאבים הנחסכים מכך במערכת הבריאות9
 הגנה על אוכלוסיות בסיכון
 oשמירה על בתי האבות
 בכלל זה תשלום מוגדל לצוות עזר שוהה במקביל לביצוע בדיקות מהירות לצוות
שמגיע לעבודה יומית9
 oתמיכה בשמירת הבריאות הנפשית והפיסית של אוכלוסיות בסיכון שמתגוררות בקהילה
 הגדרת חלונות זמן שבהם פארקים ,מכולות ובתי מרקחת ,פתוחים לטובת אוכלוסיות
בסיכון בלבד9
 קידום וחיזוק מערך תמיכה פרטנית ,על-פי הצורך ,בתיאום עם השלטון המקומי9
 חיזוק והאצת המשק
 oבניית אמון בקרב אלפי בעלי עסקים שהמשק חוזר למהלך נורמלי ,דבר שיאפשר להם לתכנן
ולהשקיע בשיקום עולמם9
 ניצול ממוקד מטרה של מערך הבדיקות
 oבדיקת חולים סימפטומטיים לטובת קביעת מהלך טיפולי בלבד9
 oהימנעות מביצוע בדיקות מיותרות היוצרות תבהלה ומתייגות את מדינת ישראל כאדומה בניגוד
למצבה9
 oביצוע מדגמים דו-שבועיים של בדיקות סקר בלבד לנוכחות נוגדנים ,נוכחות נגיף ונוכחות תאי
חסינות צולבת ,כדי לקבל תמונת מצב לטובת תכנון מיטבי9
 ניצול מושכל של מערך החקירות שמוקם בימים אלו



 oעדכון אנשים אשר יש חשד שנחשפו לאדם מאומת ובקשה מהם להקפיד הקפדת יתר על
שמירת ריחוק חברתי ,הימנעות מאירועים ציבוריים ומפגישה עם קרובי משפחה מבוגרים9
 oהפסקה של הכנסה של מאות אלפי אנשים לבידוד עקב שהייה על-יד מאומת  /סימפטומטי או
עקב חזרה מחו"ל9
בנייה מחודשת של אמון הציבור
 oהסברה כנה וישירה המבוססת על שיתוף הציבור בנתוני אמת9
 בכלל זה הצגת תמונה ריאלית לגבי הסיכון מהנגיף9
 oשימוש בקריטריונים אחידים לקביעת דרגת חומרת המחלה ועצם קיום הנגיף ,הזהים לאלו
המקובלים בעולם9
 oהתמודדות מושכלת עם מצבים שבהם גורמים בעלי עניין זורים פחד בציבור9
 oביטול דרישות חסרות תועלת הפוגעות באימון הציבור ,כגון מילוי טפסי הצהרת בריאות,
מדידות חום ועטיית מסיכות בשטח פתוח ללא התקהלות9

בזכות המקצועיות ,המחויבות וההקרבה האישית שמאפיינים את הצוותים הרפואיים בישראל מאז
ומעולם ,בזכות השקעה רבת שנים במערכת הרפואית ,בזכות האפיונים הדמוגרפיים ומזג האוויר,
ובזכות המשך נחוש של מדיניות מעוטת מגבלות ,תוכל מדינת ישראל להתגאות בניהול נכון של
המגיפה9
אנו יודעים שאנשי הצוות הרפואי ,שחתמו על המסמך ,אנשים ששנים עושים לילות כימים בטיפול מסור
בחולים ובהתמודדות עם מגוון רחב מאוד של מחלות ,מבינים ומאמינים בכל ליבם שהעומס והקושי
הכרוכים בהתמודדות עם הנגיף אינם יכולים להצדיק ריסוק וסיכון חייהם של אחרים9
הקו הנשמע בתקשורת בחצי השנה האחרונה מובל על-ידי מומחים אשר טעו כמעט בכל תחזית ויצרו
תבהלה בציבור 9אנו משוכנעים שאנשים אלו ,שעשו זאת מתוך כוונות טובות ,התבססו על מגוון מודלים
מתמטיים פשטניים ,אך הם התעלמו ממגוון היבטים מדעיים ,פיזיולוגיים ,אפידמיולוגיים ,פסיכולוגיים,
כלכליים ומערכתיים מהותיים9
לעומת קבוצה זאת ,אנו יכולים לעמוד כמעט מאחורי כל מילה שכתבנו כבר מאפריל השנה 9אנו מאמינים
שהבשילה השעה לפעול על פי עמדתנו ,אשר הוכחה עם הזמן כמדויקת לאין שיעור מהתפיסה
האפוקליפטית9
יש לציין כי מאז יצא גילוי הדעת ,מתנהל בתקשורת מסע הכפשות ודיס-אינפורמציה מתוזמר ומביש
נגד כותבי המכתב ,הכולל הצמדת כינויים עם קונוטציות מצמררות 9אנו מבינים את הפחד של זורעי
הפחד מאובדן המיצוב התקשורתי לו זכו בתקופה האחרונה ,כמו גם את הקושי שלהם להתמודד עם
האמת 9אולם ,ב סופו של דבר הנגיף לא מושפע מהכפשות אלה והמציאות לא מתעצבת על ידן 9חובה
עלינו לפעול למען טובתו של עם ישראל 9יש לפעול על פי הניתוח המדעי שהוכיח את עצמו9
נשמח להציג בפניך בפירוט את כלל הממצאים והאנליזות התומכים במדיניות המפורטת לעיל9
אנו בטוחים שביחד נוכל להבטיח גם בריאות וגם שגשוג לחברה הישראלית9
בברכה,
ד"ר אורי גביש
פרופ' מוטי גרליץ
פרופ' אריאל מוניץ
פרופ' מייקל לויט
ד"ר יפעת עבדי-קורק
פרופ' אודי קימרון
ד"ר אמיר שחר
פרופ' אייל שחר

