מכתב הרופאים ,ישראל 2020
אנו ,רופאים ורופאות בישראל ,מבקשים בזאת להביע מחאה חריפה כנגד צעדים בכפיה למניעת
התפשטות הקורונה ,הכוללים סגר ,עוצר ,השבתת מערכת החינוך ,איכון ומגבלות תנועה .עוד אנו
מוחים על כפיית בדיקות לקורונה ,על ההצעה לכפות חיסונים ,ועל ההצעה לפגוע בזכויות הפרט של מי
שיבחר שלא להתחסן.
אנו סבורים שמתפקידנו להתריע על המדרון החלקלק והמסוכן של פגיעה בזכויות ונטילת חרויות,
שמדינת ישראל דוהרת בו .איננו רשאים עוד לשתוק.
מהנתונים הרבים שנאספו על נגיף קוביד 19-בשנה האחרונה עולה כי הנגיף הינו בעל שיעור הדבקה
גבוה ,אך רובם הגדול של הנדבקים בו אינם חולים כלל ,או חולים במחלה ויראלית קלה בלבד.
עוד נוכחנו לדעת כי תוך היערכות מתאימה ,אין לקורונה יכולת של ממש למוטט את מערכת הבריאות
בישראל.
ניתן היום לאפיין את האוכלוסיות הנמצאות בסיכון מוגבר לתחלואה משמעותית מהנגיף ,מה שמחייב
התמקדות בהגנה עליהם ,ומייתר צעדים הפוגעים באורחות חייהם של כלל האוכלוסייה.
מנגד ,הולכות ומצטברות עדויות רבות על הנזקים האדירים של צעדים כגון סגר והשבתת מערכות
חינוך על בריאותם וחייהם של אזרחים ,נזקים הנוגעים לכל תחומי הקיום :בריאות במובנה הרחב,
כלכלה ,פרנסה ,חינוך ,תרבות ,חיי חברה ,פנאי ,רווחה נפשית ,ומנגד מביאים לעליה באלימות
במשפחה ובבדידות על נזקיה הרבים.
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,
הכוללים :מניעת נזק ,עשיית הטוב ,חלוקת משאבים מושכלת ,ושמירת האוטונומיה של הפרט על
גופו וחייו .עננה כבדה רובצת על המשך נקיטתם.
יתר על כן ,אנו סבורים שצעדים בכפיה כגון אלו שננקטו ושנידונים כעת ,עומדים בסתירה מוחלטת
לזכויות החולה הנגזרות מהחוק.
אנו מבקשים להבהיר ,כרופאים ,כי בשלב זה של המגיפה ,אכיפת צעדים אלו מהווה פגיעה הרסנית
בזכויות יסוד אזרחיות .היא נטולת הצדקה רפואית ,ודגל שחור מתנוסס מעליה.
אנו קוראים להפסקה מיידית של כלל הליכי הכפייה ,השיטור ,האכיפה והפעלת הלחץ )דוגמת התניית
זכויות יסוד( על אזרחי המדינה בנושא ,ולמעבר לשימוש באמצעי הסברה ,הסכמה והידברות.
כולנו חפצי חיים ואנו עוסקים בהצלת חיים ,בריפוי ,ובמתן מזור לסבל כדבר שבשגרה .מתוך כך ,אנו
קובעים כי ניתן להתמודד עם מחלת הקורונה תוך נקיטת צעדים בהסכמה ,מתוך הסברה מכבדת וכנה,
ותוך שיתוף פעולה רצוני של האוכלוסייה האזרחית.
אנו מצהירים :ככל שמדובר בנגיף הקורונה ,צעדים בכפיה באשר הם ,ובראשם אכיפת מגבלות
תנועה מכל סוג ,הם הרסניים ומסוכנים ,ואין בינם לבין מקצוע הרפואה כל קשר.
איננו מוצאים כל הצדקה רפואית להמשך הנקיטה באמצעים אלו ללא הסכמה ,ומתריעים כי הבסיס
לכך אינו רפואי.
אנו קוראים לרשויות המדינה -המחוקקת ,השופטת והמבצעת ,ולזרועות האכיפה:
עצרו באופן מיידי וגורף את אכיפת האמצעים הללו.
יש להשקיע את המאמצים והמשאבים בחיזוק מערכת הבריאות ,בהגנה בהסכמה על אוכלוסיות הסיכון,
ובהתמודדות עם המחלה וסיכוניה בקרב האוכלוסייה בהתאם לחוק ,לשכל הישר ,לאתיקה ,ולערכי
החברה.

ובאנו על החתום* ,לפי סדר אלף בית:

 .1ד"ר אבי מזרחי
 .2ד"ר אביב שגב
 .3ד״ר אבשלום כרמל
 .4ד"ר אדוארד הוד
 .5ד"ר אולגה קובלצ'וק
 .6ד"ר אורי וייסמן
 .7ד״ר אוריין גנור-אריאב
 .8ד"ר אורנה אופיר
 .9ד"ר אייל בן בסט
 .10ד"ר איל מרגלית
 .11ד"ר אילן מקובר
 .12ד"ר אילת רימון
 .13ד"ר איציק וורגפט
 .14ד"ר איריס שושני הלביץ
 .15ד"ר אלון לפידות
 .16ד"ר אלונה איש טוב פוגץ
 .17ד"ר אלי האופטמן
 .18ד״ר אנה פדואה
 .19ד"ר אסדי וליד
 .20ד"ר אפרת שור
 .21ד"ר אשל ניר
 .22ד"ר אתי כהן
 .23ד"ר בועז בלוך
 .24ד"ר בוריס חינצין
 .25ד"ר גד מאיר
 .26ד"ר גונן יוסף
 .27ד"ר גוסטבו טרומפר
 .28ד"ר גיא דורי
 .29ד"ר גיא שוסהיים
 .30ד"ר גיל מורבסקי
 .31ד"ר גילי עופר ביאלר
 .32ד"ר גליה זכאי
 .33ד"ר גלית ארטום
 .34ד"ר גלית צפלר נאור
 .35ד"ר גרי גרינשטיין
 .36ד"ר דורית וולף
 .37ד"ר דניאל וולטר
 .38ד"ר דניאל קמייני
 .39ד"ר דקל אסף
 .40ד"ר דרור רובינסון
 .41ד"ר הדר ישראלי
 .42ד"ר הילה עמיר
 .43ד"ר חגי מעוז
 .44ד״ר חגית טיפטי-אורבך
 .45ד"ר חנן גולדמן
 .46ד"ר טל אנגל
 .47ד"ר טל ברו אלוני

 .48ד"ר טליה סקר
 .49ד"ר יאיר קציר
 .50ד"ר יואב כרסנטי
 .51ד"ר יובל טורם
 .52פרופ' יונה תדיר
 .53ד"ר יעל יאירי
 .54ד"ר יעל פיינזילבר
 .55ד"ר יעל פלדי
 .56ד"ר יען שרייבמן
 .57פרופ' יצהל ברנר
 .58ד״ר יצחק טוכמן
 .59ד"ר ירדנה משיח
 .60ד"ר ישראל הלר
 .61ד"ר ליאור שחר
 .62ד"ר לילך אייל
 .63ד"ר לימור גורן
 .64ד"ר לימור ציפרמן
 .65ד"ר מאיה שפיגל
 .66ד"ר מאירה ברגר
 .67ד"ר מוטי אלמוג
 .68ד"ר מור בן יקר
 .69ד"ר מוריאל שפייר
 .70ד"ר מורן קרוננברג
 .71ד"ר מיכל איזק
 .72ד"ר מיכל הרן
 .73ד"ר מירי בן טל
 .74ד"ר משה רויבורט
 .75ד"ר נגה קורמן
 .76ד"ר נועה ורדי
 .77ד"ר נטע יואלי
 .78ד"ר ניר צבר
 .79ד"ר ניר שמעוני
 .80ד"ר נעמה באומל
 .81ד"ר נעמה חורש
 .82ד"ר נעמה שדות
 .83ד"ר סורין שפירא
 .84ד"ר סורלה בלינדר ויינר
 .85ד"ר סרור עבוד
 .86ד"ר עדי מוסקונה
 .87ד"ר עומר וולף
 .88ד"ר עומרי בן עזרא
 .89ד"ר עידית פרץ
 .90ד"ר ענבר ברזוזה
 .91ד״ר ענת שינפלד
 .92פרופ' ערן דולב
 .93ד"ר פאכר קשקוש
 .94ד״ר פאתן אנדראוס חדאד

 .95ד"ר פנינה דורפמן אתרוג
 .96ד"ר רון דבי
 .97ד"ר רון יעקב
 .98ד"ר רוני סבג
 .99ד"ר רוסליק ילנה
פרופ' רות ג'לדטי
.100
ד"ר רותי גורב
.101
ד"ר רותי סטשפסקי מרגלית
.102
ד"ר רותם תנאי
.103
ד״ר רותם ענבר
.104

.105
.106
.107
.108
.109
.110
.111

ד״ר ריקי שפירא
ד"ר רעיה ליבוביץ
ד"ר רפאל המבורגר
ד"ר שירי אורי
ד"ר שירלי אורן
ד"ר שני לוי
ד"ר שרית מאש רייזר

*רשימה ראשונה .פרטים אישיים ומקצועיים נוספים של החותמים שמורים בחיסיון אצל יוזמי המכתב.

