
 

 

 14/01/2022        לכבוד

 י"א בשבט, תשפ"ב        ח"כ נפתלי בנט 

 ראש הממשלה 

 הנדון: בריאות הציבור במרכז 

 

לאור הידע שהצטבר עד כה, אנו קוראים לך לבחון היטב את הגישה הנוכחית 

 ו,בניהול האירוע ובהתמודדות עימ לטיפול במגפת הקורונה. לצד שינוי ושיפור ניכר 

קיימים מהלכים רבים, חלקם ננקטים מתחילת המגפה, אשר הפכו למיותרים  

)ויקרים(, ולעיתים אף  שגויים ומזיקים לבריאות הציבור בישראל. יש למקד את 

 המענה בציבור ולא בנגיף, בבריאות ולא בבדיקות.   

 

שימוש נרחב בבדיקות מעבדה נעשה  כיום  : םובידודי בדיקות מדיניות .1

תועלת נמוך. ישראל -מסוגים שונים, בהיקף חסר תקדים, עם יחס עלות

  נמצאת במקום השלישי בעולם בשיעור בדיקות לנפש, עם שיעור בדיקות

מהאוכלוסייה(.   3.7%תושבים )  1,000-בדיקות ל  37.18יומי של  "מוסדיות" 

מד בבריטניה על תושבים עו 1,000-לשם השוואה, שיעור הבדיקות ל

. המדיניות בישראל של בדיקת אנשים ללא תסמינים 4.16ובארה"ב  22.18

והגדרתם כ"חולים פעילים" עם תשובת מעבדה חיובית יוצרת תמונה  

מעוותת של היקף התחלואה ומובילה לבידודים נרחבים שתועלתם אינה 

ברורה. מדיניות הבידודים הנרחבת גורמת לטיפול יתר ששוחק את 

של עובדים  ו אבים החיוניים בזמן מגפה, במיוחד של כוח האדם הרפואיהמש

חיוניים אחרים ותוך פגיעה קשה ולא מוצדקת במערכת החינוך. יש  

להתייחס לקורונה בדומה לגישה האפידמיולוגית למחלות מדבקות אחרות.  

בשלב זה של המגיפה עיקר התועלת בבדיקה היא קלינית )לצורך טיפול  

ולכן יש להפוך את ברירת המחדל מסימפטומים ותסמינים( בחולה הסובל 

כיום יש  .גורפת  להפסיק לבדוק ולבודד מגעים שנחשפו כמדיניות–

בסיכון גבוה  לבדוק ולבודד רק אם יש תסמינים או בקרב קבוצות של אנשים



 

 

 . בסיכון גבוה האוכלוסייהבאים במגע עם  או

לידע המתעדכן על זן   נדרש קיצור נוסף של משך הבידוד בהתאם, בנוסף

 וגורמים נוספים.  cdcהאומיקרון ולהמלצות ה

הממשלה הנוכחית  .  ראייה רחבה של בריאות הציבור, לא רק קורונה .2

לוקחת בחשבון את הנזקים הרחבים של משבר הקורונה ונוקטת 

יש  כפי שממליצים רופאי בריאות הציבור .באסטרטגיה של חיים עם קורונה

ערכת החינוך, תוך הקלת ההנחיות המחמירות כלפי  להמשיך ולהפעיל את מ

ילדים לא מחוסנים, ללא הצדקה אפידמיולוגית. יש לעודד התחסנות כנגד 

קורונה בכלים מקצועיים של בריאות הציבור ולא דרך מדיניות תו ירוק. עדיין  

עדוף מופרז של תחלואת הקורונה תוך הזנחה יחסית של בעיות ייש ת

ות השפעת המחייבת מענה והשקעה בעידוד  בריאות אחרות: התפרצ

 ,ההתחסנות, גיוס "מילואים" והשלמת חוסרים קריטיים במערכת הבריאות

כולל במערך בריאות הציבור, טיפול בסוגיות סביבתיות המשפיעות על 

, מענה לצרכי הציבור  או שפעת העופות הבריאות כגון משבר האקלים

מבחינת עידוד התנהגויות בריאותיות, המשך רפואת שגרה והשקעה 

בבריאות הנפש. נדרשת מדידה וחתירה לשיפור של היבטי בריאות אחרים  

יש צורך  הנפגעים במשבר הקורונה, מעבר לתחלואה הקשורה בקורונה. 

: הקמת יחידות בריאות בהפקת הלקחים והשקעה בבריאות הציבור

שויות המקומיות, מינוי ממוני בריאות קבועים במערכת החינוך, גיוס כוח  בר

אדם מקצועי למערך בריאות הציבור והניטור האפידמיולוגי והפיכת תקנים  

 זמניים לקבועים.  

לא   המסר החשוב ביותר "מי שחולה יישאר בבית". תקשורת עם הציבור .3

ון היום ובכל זמן  מופיע במסרים לציבור של משרד הבריאות. זה המסר שנכ

שצריך להעביר בתקשורת, רשתות חברתיות  ולגבי כל מחלה מדבקת

ופרסומי המשרד. זהו מסר עקרוני וחשוב מעין כמוהו לשמירה על בריאות 

האוכלוסייה ויש להשריש אותו בתודעת הציבור ולהפנות את האכיפה לנושא  

בלת טיפול החשוב הזה. יש להדריך את הציבור באיזה מצבים יש לפנות לק

להתמקד במסרים פשוטים מקדמי   רפואי ובאיזה מצבים אין צורך לפנות. יש

נשארים בבית", "היגיינה אישית מגנה מהדבקה".  יש   –בריאות: "אם חולים 

לשקף את שיעור   –לתקשר גם ממצאים מעודדים וחיוביים ולא רק שליליים 



 

 

חיסונים למניעת תחלואה ואת יעילות ה ל, הקטלניות הנמוך בעולם ובישרא

 קשה ותמותה. 

נשמח להעמיד את ניסיוננו לטובת קידום בריאותם של אזרחי ישראל ולהיפגש 

 . םהרלוונטייאיתך או להשתתף בדיונים 

 

 העתק:

 ראש הממשלה החליפימר יאיר לפיד, 

 שר האוצרמר אביגדור ליברמן, 

 שרת הכלכלה גב' אורנה ברביבאי, 

  בריאותשר המר ניצן הורוביץ, 

 מנכ"ל משרד הבריאותפרופ' נחמן אש, 

 פרופ' סלמאן זרקא, ממונה הקורונה

 ד"ר שרון אלרעי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור 

 שרת החינוךביטון, -גב' יפעת שאשא

 מנכ"לית משרד החינוךגב' דלית שטאובר, 

 ח"כ עידית סילמן, יו"ר ועדת הבריאות

 החוקה, חוק ומשפטח"כ גלעד קריב, יו"ר ועדת  

 

 

 


