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 לכבוד
 בנימין נתניהומר 

 ראש הממשלה
 ירושלים

 
 הנדון: תמיכה פומבית ומדעית

 
 אדוני ראש הממשלה,

 
נמצאים בחזית המאבק והמחקר בנגיף הקורונה, אנשי האנשי רפואה ומדע  059-כ ,בימים האחרונים

צוות רפואי שנמצאים בשטח בבתי החולים ובקהילה לצד אנשי מחקר ופיתוח מדעי, חתמו על מכתב 
 הקורונה בישראל9 ניהול משברב האסטרטגיהלשינוי בקריאה 

 
הנמנעת מהטלת  ולחזק אותך להמשיך במדיניותעל מנת לתמוך בך , יוזמי הקריאה, פונים אליך ואנ

 9נוספות גבלותמסגרים ו
 

מביאים איתם נזקים חמורים אף , הם הנגיףגבלות לא רק שאין ביכולתם להעלים את מסגרים ו
 סבוריםאנו  ,זאת ועוד 9מועבר בקהילה הנגיףמאריכים את הזמן בו הם לבריאותם ולחייהם של אנשים ו

 עובדות9 על אינן מדעיות ואינן מבוססות ךשחלק גדול מההמלצות הניתנות ל
 

מדינת ישראל בהנהגתך שרוצים להדגיש שהמדיניות אנו מודעים היטב ללחצים שמופעלים עליך ואנו 
 9ביא אותנו לחוף מבטחים במהירות, להוציא מגבלות מועטות, תהלכה למעשהמיישמת 

 
 :שתכלול החורף,לפני  ,םאנו ממליצים על גיבוש תכנית עבודה לשלושת החודשים הקרובי

 אימוץ מודל מושכל לחיים בצד הנגיף 
o 9מזעור המגבלות על אוכלוסייה שאינה בסיכון 
o  9בקבוצות סיכוןמתן פתרון לאנשי צוות  בצדשמירה על בתי ספר פתוחים במתכונת מלאה 
o 9מתן שיקול דעת לאזרחיםו מבוססות נתונים לגבי כללי התנהגותהמלצות  פרסום  
o 9אוכלוסיות בסיכוןחשים ברע להישאר בבתיהם ולהתרחק מבקשה מאנשים ה  

 למניעת שחיקה ומצבי עומס יתרמערכת הבריאות ובתי החולים  חיזוק 
o   9לבתי חוליםהכשרה מידית של כוח עזר 
o  של רופאים מהקהילה לתמיכה במחלקות פנימיות במתארי קיצון על מנת מהירה הכשרה

  9להוריד מסדר היום את החשש מ"קריסה"
o  9והשקעת המשאבים הנחסכים מכך במערכת הבריאות מלוניות הבידודביטול 

  הגנה על אוכלוסיות בסיכון 
o  בתי האבותשמירה על 

  בדיקות מהירות לצוות  לצוות עזר שוהה במקביל לביצוע תשלום מוגדלבכלל זה
  9יומית עבודהל שמגיע 

o  פיסית של אוכלוסיות בסיכון שמתגוררות בקהילה הנפשית והבריאות התמיכה בשמירת 
  פתוחים לטובת אוכלוסיות  , מכולות ובתי מרקחת,פארקים םבהשזמן הגדרת חלונות

 9בלבד ןבסיכו
  9בתיאום עם השלטון המקומי ,הצורך פי-על ,תמיכה פרטניתמערך קידום וחיזוק  

  חיזוק והאצת המשק 
o  בניית אמון בקרב אלפי בעלי עסקים שהמשק חוזר למהלך נורמלי, דבר שיאפשר להם לתכנן

 ולהשקיע בשיקום עולמם9 

  ניצול ממוקד מטרה של מערך הבדיקות 
o 9בלבד סימפטומטיים לטובת קביעת מהלך טיפוליחולים יקת בד 
o  כאדומה בניגוד  מתייגות את מדינת ישראלויוצרות תבהלה הבדיקות מיותרות הימנעות מביצוע

 9למצבה
o ונוכחות תאי  נוכחות נגיף, נוגדנים לנוכחות בלבדבדיקות סקר  שבועיים של-ביצוע מדגמים דו

 9לטובת תכנון מיטבי כדי לקבל תמונת מצב חסינות צולבת,

  ניצול מושכל של מערך החקירות שמוקם בימים אלו 



o  להקפיד הקפדת יתר על יש חשד שנחשפו לאדם מאומת ובקשה מהם אשר עדכון אנשים
 9שמירת ריחוק חברתי, הימנעות מאירועים ציבוריים ומפגישה עם קרובי משפחה מבוגרים

o או מאומת / סימפטומטי  יד-עלה יהפסקה של הכנסה של מאות אלפי אנשים לבידוד עקב שהי
  9ל"חזרה מחו עקב

 מון הציבור בנייה מחודשת של א 
o  9הציבור בנתוני אמתשיתוף על מבוססת ה כנה וישירההסברה 

 9תמונה ריאלית לגבי הסיכון מהנגיף צגתבכלל זה ה 
o  הזהים לאלו  ,לקביעת דרגת חומרת המחלה ועצם קיום הנגיףאחידים קריטריונים בשימוש

 9בעולם יםמקובלה
o 9ים פחד בציבורעניין זור ם בעליבהם גורמישלת עם מצבים התמודדות מושכ  
o  ת בריאות, הצהר כגון מילוי טפסי ,תועלת הפוגעות באימון הציבורביטול דרישות חסרות

 9ללא התקהלות מדידות חום ועטיית מסיכות בשטח פתוח
 

מאז  הצוותים הרפואיים בישראלהמקצועיות, המחויבות וההקרבה האישית שמאפיינים את בזכות 
אוויר, הומזג  הדמוגרפיים האפיונים, בזכות השקעה רבת שנים במערכת הרפואית, בזכות ומעולם
בניהול נכון של מדינת ישראל להתגאות  תוכל, מעוטת מגבלותמדיניות  המשך נחוש של ובזכות

 9המגיפה
 

פול מסור יבט לילות כימיםאנשים ששנים עושים אנו יודעים שאנשי הצוות הרפואי, שחתמו על המסמך, 
שהעומס והקושי בכל ליבם מבינים ומאמינים ד של מחלות, והתמודדות עם מגוון רחב מאבבחולים ו
  9להצדיק ריסוק וסיכון חייהם של אחרים יםיכול םבהתמודדות עם הנגיף אינ הכרוכים

 
 יצרוו תחזיתבכל כמעט  אשר טעומומחים  ידי-עלמובל  האחרונהבתקשורת בחצי השנה נשמע הקו ה

התבססו על מגוון מודלים  ,עשו זאת מתוך כוונות טובות, ששאנשים אלותבהלה בציבור9 אנו משוכנעים 
פסיכולוגיים,  ,ממגוון היבטים מדעיים, פיזיולוגיים, אפידמיולוגיים התעלמו , אך הםמתמטיים פשטניים
  9  מהותיים כלכליים ומערכתיים
אנו מאמינים 9 השנה אפרילממאחורי כל מילה שכתבנו כבר כמעט יכולים לעמוד  אנולעומת קבוצה זאת, 

התפיסה ממדויקת לאין שיעור שהבשילה השעה לפעול על פי עמדתנו, אשר הוכחה עם הזמן כ
 9האפוקליפטית

 
 מבישמתוזמר ואינפורמציה -ודיסמסע הכפשות שורת קבתיש לציין כי מאז יצא גילוי הדעת, מתנהל 

אנו מבינים את הפחד של זורעי  הכולל הצמדת כינויים עם קונוטציות מצמררות9 ,כותבי המכתבנגד 
עם להתמודד שלהם את הקושי כמו גם  הפחד מאובדן המיצוב התקשורתי לו זכו בתקופה האחרונה,

חובה 9 על ידןסופו של דבר הנגיף לא מושפע מהכפשות אלה והמציאות לא מתעצבת באולם, האמת9 
  9הניתוח המדעי שהוכיח את עצמו9 יש לפעול על פי טובתו של עם ישראל למעןעלינו לפעול 

 התומכים במדיניות המפורטת לעיל9 והאנליזותהממצאים כלל נשמח להציג בפניך בפירוט את 
 

 9בריאות וגם שגשוג לחברה הישראליתאנו בטוחים שביחד נוכל להבטיח גם 
 

 בברכה,
 
 

 ד"ר אורי גביש
 פרופ' מוטי גרליץ

 פרופ' אריאל מוניץ
 פרופ' מייקל לויט

 קורק-יפעת עבדיד"ר 
 פרופ' אודי קימרון

 ד"ר אמיר שחר
 פרופ' אייל שחר

 
 

 


