
  2020מכתב הרופאים, ישראל 
  
  למניעת  בכפיה צעדים  כנגד  חריפה מחאה להביע בזאת מבקשים, בישראלורופאות  רופאים, נוא

עוד אנו  תנועה.  איכון ומגבלות, החינוך מערכת השבתת, עוצר , סגר  הכוללים, הקורונה התפשטות
ועל ההצעה לפגוע בזכויות הפרט של מי    , מוחים על כפיית בדיקות לקורונה, על ההצעה לכפות חיסונים

  שיבחר שלא להתחסן.  
  , ונטילת חרויותשל פגיעה בזכויות  והמסוכן החלקלק המדרון על  להתריע  שמתפקידנו  סבורים  אנו

  .לשתוק   עוד  רשאים איננו.  בו   דוהרת ישראל   שמדינת
 

בשנה האחרונה עולה כי הנגיף הינו בעל שיעור הדבקה   19-מהנתונים הרבים שנאספו על נגיף קוביד 
 או חולים במחלה ויראלית קלה בלבד. כלל, גבוה, אך רובם הגדול של הנדבקים בו אינם חולים 

  עוד נוכחנו לדעת כי תוך היערכות מתאימה, אין לקורונה יכולת של ממש למוטט את מערכת הבריאות 
 בישראל. 

מה שמחייב  מהנגיף, משמעותית ניתן היום לאפיין את האוכלוסיות הנמצאות בסיכון מוגבר לתחלואה 
  .  ה האוכלוסיישל כלל  אורחות חייהם ב  הפוגעים צעדיםמייתר התמקדות בהגנה עליהם, ו

מנגד, הולכות ומצטברות עדויות רבות על הנזקים האדירים של צעדים כגון סגר והשבתת מערכות  
הקיום: בריאות במובנה הרחב,   תחומי חינוך על בריאותם וחייהם של אזרחים, נזקים הנוגעים לכל 

אלימות  ומנגד מביאים לעליה בפנאי, רווחה נפשית, חיי חברה, כלכלה, פרנסה, חינוך, תרבות, 
  על נזקיה הרבים.   דידותבבמשפחה וב

  
לאור כל זאת, אנו סבורים כי צעדי הכפייה הננקטים בתשעת החודשים האחרים בארץ, שהם חסרי  

  תקדים, הינם גם חסרי צידוק בחומרתם ובהיקפם.  

הם מהווים ביטוי לאובדן עשתונות ערכי ועומדים בסתירה ליסודות האתיקה של הרפואה,  
הפרט על  של  האוטונומיה    ושמירת ,  מניעת נזק, עשיית הטוב, חלוקת משאבים מושכלת    הכוללים: 

  עננה כבדה רובצת על המשך נקיטתם. גופו וחייו.  

  
  מוחלטת  בסתירה עומדים, כעת ושנידונים שננקטו  אלו  כגון  בכפיה שצעדים  סבורים  אנו, על כן  יתר

 .  מהחוק  הנגזרות החולה לזכויות
  הרסנית  פגיעה מהווה אלו  צעדים  אכיפת , המגיפה של  זה בשלב כי ,כרופאים ,להבהיר  מבקשים אנו

  .  רפואית, ודגל שחור מתנוסס מעליה הצדקה   נטולת  היאת. אזרחיו  יסוד  בזכויות 
  

דוגמת התניית  הכפייה, השיטור, האכיפה והפעלת הלחץ ( כלל הליכי  הפסקה מיידית של אנו קוראים ל
  ש באמצעי הסברה, הסכמה והידברות.  בנושא, ולמעבר לשימו על אזרחי המדינה זכויות יסוד)

  אנו מתוך כך, . שבשגרה כדבר ובמתן מזור לסבל  , בריפוי  , חיים בהצלת  עוסקים  ואנו  חיים  חפצי  כולנו 
  מכבדת וכנה,   הסברה   מתוך ,  בהסכמה  ניתן להתמודד עם מחלת הקורונה תוך נקיטת צעדים   כי   קובעים 

  .האזרחית האוכלוסייה   שלרצוני   פעולה שיתוף תוך ו
 

  מגבלות  אכיפת ובראשם , הם באשר בכפיה צעדים, הקורונה בנגיף שמדובר  ככל : מצהירים אנו
  .קשר  כל הרפואה מקצוע   לבין  בינם  ואין, ומסוכנים הרסניים הם , סוג מכל   תנועה

 
  הבסיס  כי   ומתריעים  ללא הסכמה,   אלו   באמצעים  הנקיטה  להמשך   רפואית   הצדקה   כל   מוצאים  איננו

  .רפואי אינו  כךל
 

 :האכיפה ולזרועות , והמבצעת השופטת,  המחוקקת  - המדינה  לרשויות קוראים  אנו
  .הללו  האמצעים  אכיפת   את   וגורף מיידי   באופן עצרו

 
,  הסיכון  אוכלוסיות  על   בהסכמה  בהגנה,  הבריאות  מערכת   בחיזוק  והמשאבים   המאמצים  את  להשקיע  יש

  ולערכי , לאתיקהלשכל הישר, , לחוק  בהתאם האוכלוסייה בקרב וסיכוניה המחלה םעתמודדות ובה
  .החברה
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