
 3.10.2021תאריך 

 

 :לכבוד

 מר נפתלי בנט ,רה"מ

 מר ניצן הורוביץ,, שר הבריאות

 .נ.,א

-המתמודדים יוםנשות ואנשי מדע ואקדמיה,  , אנשי ונשות צוותי הרפואה ,אנו החתומים מטה
 ,ברחבי העולם אנשיםמיליוני גבתה את חייהם של שו ,שאינה יודעת גבולות ם המגפהעיום 

הקניין על לויתור זמני של ההגנה להביא להשתלב במאמץ הבינלאומי  ישראללממשלת  קוראים
 בזול ובמהירות.  ןכדי שגם מדינות עניות יוכלו לחסן את תושביה ,החיסונים לקורונהשל הרוחני 

ארגון הבריאות קריאת למרות  ,שלישיתה במנהחיסון שהחלה ב המדינה הראשונההיא ישראל 
 .(COVAX) קובאקסמיזם לארצות עניות דרך  העברת חיסוניםכדי לאפשר לדחותה  העולמי

 מכלל החיסונים 85%זועק לשמיים.  ,שנוצר בין מדינות עשירות לעניותתחסנות הברמת ההפער 
 העולם העני חוסן. מ 1.5%רק שבעוד  ,למדינות העשירותנמכרו  שיוצרו עד כה

בד אך  ,שתעשה כל שביכולתה לעזור לאזרחיה בעת משבר ,ניתן להבין הנהגה נבחרת של מדינה
. להם אין אפשרויות דומותש גלובלית לאוכלוסיות עניותציפיה לגלות סולידריות בבד קיימת 

 קרקעגם כמו  ,ואות קלון מוסריעוול הוא לעניות הפער באחוזי החיסון בין המדינות העשירות 
 70%-ארגון הבריאות העולמי מעריך שעד שלא יחוסנו כה להתפתחותם של וריאנטים. יפור

של והחוסן המוסרי הביטחון הבריאותי מתושבי העולם, אף אחד מאתנו לא יהיה מחוסן. 
 האנושות כולה עומד למבחן. 

 2020כבר באוקטובר  שהוגשה ,של דרום אפריקה והודו היותר ממאה מדינות הצטרפו להצע
ועל החיסונים, של  על הקניין הרוחני זמני רותיוואשר לבדרישה , WTO-, הלארגון הסחר העולמי
להרחיב את יכולת היצור היא הקורונה. המטרה במגיפת  המאבק מסגרתתרופות וציוד רפואי ב
 של הנשיאתמיכתו יוזמה זכתה לה .ולהפוך אותם לזמינים לכל ,הגלובלי של החיסונים

הסכמה פה אחד את ההתנגדות האיחוד האירופי מנעה . ואולם, במאי השנה ,ביידן , ג'והאמריקאי
 להעברת ההחלטה. הנדרשת 

ויתור זמני אנו קוראים לממשלת ישראל ולממסד הרפואי להצטרף ולתמוך במהלך הבינלאומי ל
הצבעות בכולל בדיונים ו ,בכל הפורומים הבינלאומיים ,הקורונהל חיסוני שהקניין הרוחני על 

 . עשות זאתשבסמכותו החוקית לבארגון הסחר העולמי 

במכתב  לנשיא האמריקאי שפנו ,בעולם וזוכי פרס נובל םמנהיגי 170-ל מצרפים את קולנואנו 
מונופולים ה. זמני על הקניין הרוחני של חיסוני הקורונה השגת ויתורללפעול באפריל השנה, פתוח 

 ן, צפויותלבדפייזר ומודרנה חברות למרות ש ,וותר על הקניין הרוחנילמסרבים רמה אהפ בתחום
 .מליארד דולר רק מחיסוני הקורונה 53של עתק סכום  2021להרוויח בשנת 

עמדה  נה רקניא, הקריאה לוויתור על הקניין הרוחני של חיסוני הקורונה בשעת חירום עולמית
והוא הדרך  ,מגפהבמאבק נגד ה אפידמיולוגיה מוסרית, אתית ואנושית. זהו צו השעה של ההגיון

 האנושות.  כללהיחידה להגן על 

אנו קוראים למדינת ישראל  ,ר על הקניין הרוחניוהדברים נעיר כי במקביל לפעילות לוויתבסיכום 
כמדינה הראשונה בעולם להתחסן חיסונים או כסף שווה ערך לחיסונים.  קסאלתרום למיזם קוב

 המיזם ולא תעדר ממנו במופגן. ראוי שישראל תהיה בין המובילות של  ,בחיסון השלישי

 חתימות:
 

קופנהגן, . אירופהאזור ד"ר דורית ניצן, מנהלת מערך החירום של ארגון הבריאות העולמי ב
 דנמרק

 
 שערי צדק , המרכז הרפואימנהל המכון לגסטרו ילדיםפרופ' דן טרנר, 

 



מומחית לאי שוויון  פרופ' ניהאיה דאוד, המחלקה לבריאות הציבור אוניברסיטת בן גוריון בנגב,
  בבריאות וחברה בצוות המומחים של המשבר

  
 נשיא המרכז הרפואי שערי צדק –פרופ' יונתן הלוי 

במכללה האקדמית  התוכנית לתואר שני בניהול מערכות בריאות מנהל -פרופ' אוסקר אמבון 
 למנהל המרכז הרפואי זיו בצפת. לשעבר צפת.

 העברית בירושלים, מומחה לזכויות אדםהאוניברסיטה  -פרופ' ברק מדינה 

מנהל בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת בן גוריון בנגב ויו"ר איגוד  -פרופ' נדב דוידוביץ 
 רופאי בריאות הציבור

איגוד רופאי בריאות  ר"ס לבריאות הציבור, האוניברסיטה העברית והדסה. יו"בי -פרופ' חגי לוין 
 הציבור לשעבר

 נשיא עמותת רופאים לזכויות האדם –לדן פרופ' רפי ו

 מנהל המחלקה למחלות זיהומיות המרכז הרפואי רבין -פרופ' ג'יהאד בשארה 

 ס לרפואה האוניברסיטה העברית בירושלים"דיקן בי -פרופ' דינה בן יהודה 

 יו״ר המכון למחקר רפואי, פקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית –פרופ' ראמי עקילאן 

 סגנית נשיא האוניברסיטה העברית לאסטרטגיה ומגוון -כסאברי -ונא ח'וריפרופ' מ

הנהלת  אוניברסיטת בן גוריון, חבר  ראש המרכז למחלות טרופיות ואיידס -פרופ' צבי בנטואיץ 
 רופאים לזכויות אדם

 קרדיולוג, לשעבר מנהל מרכז הלב במרכז הרפואי שיבא, תל השומר -פרופ' מיכאל אלדר 

מרצה בכיר במחלקה לנוירוביולוגיה רפואית, פקולטה לרפואה  –אלפתאח מנסור דר' עבד 
  האוניברסיטה העברית בירושלים. 

 רופא מומחה בבריאות הציבור ומנהל רפואי ופרופסור בביה״ס לבריאות  -פרופ' מנפרד גרין 
 הציבור באוניברסיטת חיפה.

 יצמן למדעמחלקה לגנטיקה מולקולרית, מכון ו -פרופ' יעקוב חנא 

חוקר מוח במכון למדעי החיים ובמרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח,  -פרופ' עידן שגב 
 האוניברסיטה העברית בירושלים. שותף בכיר בפרויקט מוח האדם האירופי

 הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב -פרופ' יוסי שילה 

 האחיותנשיאת לשכת האתיקה של הסתדרות   –דר' נורית וגנר 

 - פרופסור מן המניין במחלקה לפסיכולוגיה ובמרכז הרב תחומי לחקר המוח -פרופ' אלי וקיל 
 אוניברסיטת בר אילן

 פרופסור לסיעוד, חברת הועד המנהל של עמותת רופאים לזכויות אדם –פרופ' מרים הירשפלד 

 בריאות. מדיניות המחלקה לפוליטיקה וממשל אוניברסיטת בן גוריון, חוקר -פרופ' דני פילק 

 הפקולטה למשפטים והחוג לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית בירושלים -פרופ' דוד אנוך 

 מרצה במכללה האקדמית צפת בתחום בריאות הקהילה, קידום הבריאות -דר' מוחמד ח'טיב 
 וסיעוד רב תרבותי.

 ההחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית, מומחה בביואתיק -פרופ' דוד הד 

 פילוספיה ופכ״מ, האוניברסיטה העברית בירושלים -פרופ' דני אטאס 

 פרופסור אמריטוס לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית ירושלים -פרופ' אבישי מרגלית 

 ירושלים העברית האוניברסיטה ,המדינה למדע המחלקה -פרופ' שלומי סגל 



מנהל יחידת ריאות ילדים בבי"ח  מומחה למחלות ריאה בילדים. לשעבר -פרופ' חיים שפרינגר 
 הדסה עין כרם

  הפקולטה למשפטים והמחלקה ליחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית -פרופ' גיא הרפז 

 ח השיקומי תל השומר )בדימוס("מנהלת הסיעוד והמינהל ביה –נעמי בן יעקב 

 אונבירסיטת חיפה  דיקן הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות -פרופ' פייסל עזאיזה 

 הפקולטה לכימיה, הטכניון –רופ' אשרף בריק פ

  גוריון בנגב-אוניברסיטת בןב מדעי המחשבפרופסור ל -פרופ' ג'יהאד אלסאנע 

 הפקולטה לרפואה האוניברסיטה העברית ירושלים –פרופ' נאיף ג'רוס 

האוניברסיטה  מנהל המרכז ללימודי מוגבלות, בית הספר לעבודה סוציאלית, -דר' רוני הולר 
 העברית בירושלים

 רפואה שוויונית לכולם, חיפה, מגדל הנביאים -מנכ״ל ״ואהבת״  -דר' מרגלית לורבר 

 באוניברסיטת תל אביב ובמרכז האקדמי רופיןפרופסור לפסיכולוגיה  -פרופ' אורי הדר 

פרופסור למשפטים, הקתדרה על שם מיזוק ; המכון לחקר הרציונליות,  -פרופ' אלון הראל 
 האוניברסיטה העברית

 חוקרת מוח ומגדר, אוניברסיטת תל אביב -פרופ' דפנה יואל 

ית לכירורגיה אחות מוסמכת, הדסה עין כרם, יו״ר חטיבה הסיעודית הארצ -פביאן אטאל 
 פלסטית וכוויות

פרופסור אמריטה לסוציולוגיה, אוניברסיטת תל אביב, מנהלת שותפה "שוות"  -פרופ' חנה הרצוג 
    מכון ון ליר.  ו"יודעת" לקידום נשים בזירה הציבורית, 

 גוריון בנגב-המחלקה לפילוסופיה, אוניברסיטת בן -פרופ' יצחק )יאני( נבו 

 אוניברסיטת בן גוריון, לשעבר ח"כ במפלגת העבודה –פרופ' יוסי יונה 

 מייסדת ונשיאת כבוד של עמותת רופאים לזכויות אדם -דר' רוחמה מרטון 

 הפקולטה לרפואה, הטכניון -פרופ' זייד עבאסי 
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