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 "הגנת המבוגרים ובעלי גורמי הסיכוןיש למקד הכל להנדון: "

 

 הקדמה:

 

אך זו  על כך אין ויכוח,  ,משמעותיתיש תמותה  בקרב נדבקי נגיף הקורונה

( באוכלוסיית המבוגרים נדירים מרוכזת רובה ככולה )אף שתמיד יש חריגים

כהשמנת יתר משמעותית, סוכרת, מחלות נשימתיות  ,או בעלי גורמי הסיכון

 ועוד.

 

למרות זאת, מדינת ישראל, מתחילת המגיפה מנהלת פרוייקטים אדירים, 

של   עצוםובהיקף התושיה והיצירתיות הקיימת בנו,   שאליהם מוקדשים כל

 לוסית הסיכון, אינם ממוקדים באוכהם  – כשהמשותף לכולם הוא – משאבים

הזו היא בעלת תועלת  הנרחבתשבהם כל העשיה  ,אלא בצעירים ובריאים

 :עד בלתי קיימת שולית

 ,הפרט צנעת גבולות פורצי ,כ"שב ומעקביחקירות אפידימיולוגיות  -

שכולם מקדישים במצטבר עשרות  ,ע"י אלפים רבים של מיטב אנשינו

, נערים, בחורי ישיבה וסטודנטים, ברדיפת ילדים-אלפי שעות עבודה 

 שבהם הסיכון למחלה משמעותית זניח עד בלתי קיים.

בקרב אסימפטומטיים, צעירים ובריאים,  PCRעשרות אלפי בדיקות  -

 ללא שום תועלת נראית לעין.

שבה  ,צעירה ובריאה לבידוד אוכלוסיה -מלוניות בהוצאה אדירה  -

 המחלה בלתי משמעותית ברובה המכריע.

וסיה תוך פגיעה כלכלית חוזרים על כלל האוכל דורסניים סגרים -

 –, ובפיקוח הדוק של עשרות אלפי שוטרים עצומיםבהיקפים 

אבדן מטה לחמם של מליוני צעירים ובריאים,  -שתוצאם העיקרית 

שי סבל אנוהזנחת תחומי בריאות אחרים, החרבת חינוכם והכשרתם, 

 ונזקים רבים נוספים. וכדומהמבדידות, דכאון 

 של מיטב המוחות במאות דיוניםכרוכה  הזוכל הפעילות העניפה והמסועפת 

יצירתיותם ותושייתם   במדינת ישראל, שבמקום להקדיש את כל  והכשרונות

 מכלים את זמנם בדרכים –ורמי הסיכון למיגון אוכלוסית המבוגרים ובעלי ג -

ללא שום תועלת משמעותית  –צעירים ובריאים  מליונילרדוף  נפתלות כיצד

לדעת מאות כך להקטנת התחלואה והתמותה, ואולי אף מביאים להגברתה, 

 רופאים ומדענים, כפי שיפורט בהמשך.

 



 

 

 

תקלה בייצור חיסון  היתה מה היה קורה לו בשנה כלשהי שערו בנפשכם

חלופה לחורף  ואין להשיג ,פגם בייצורעקב  שנמצא שאינו יעיל ,השפעת

לא היה מעלה  , לבין עצמו בינו אף לא ,אף רופא בעולםהקרוב. במצב זה 

 ,כלכלת העולם, להפיל בורסות, לסגור שדות תעופהכל לסגור את  בדעתו

פעת, אף שברור שיש רק בגלל שאין באותה שנה חיסון לש  - למוטט חברות

שהתמותה בהם  ,ית המבוגרים ובעלי גורמי הסיכוןיסכנה גדולה לאוכלוס

 . כולו בעולם ויותר ולמליונים, בישראל רבים עלולה לעלות לאלפים

 

ולאפשר לצעירים  ,כולם היו מציעים במצב זה להתרכז במיגון המבוגרים

להדבק וליצור עמידות ואז לשחרר בהדרגה גם את המבוגרים לחיים רגילים 

 בחלוף המגיפה.

 

שלא היה  ,כשעל הפרק היתה שפעת החזירים ,2009 -אפילו פרופ' ברבש ב

ובכל זאת לא  (כלל)מה שלא קרה  מתים בחורף הקרב 4000ניבא  ,סוןילה ח

 הכלכלה.הטלת סגרים ומיטוט  ,אף בינו לבין עצמו ,הציע

 

 בקות הצעירים ללא גורמי סיכון:הנסיון למנוע את היד

 .הכוללת באופן משמעותי ביותר מעלה את התמותה .א

 הוא בלתי אפשרי.  .ב

 .בלתי מוסרי נעשה באופן .ג

 :פירוט

 

ההגנה באוכלוסיית המבוגרים  את , ממקדיםשאפרט בהמשךבגישה א. 

ח'. תוך כדי כך מאפשרים  3ובעלי גורמי הסיכון בלבד, לזמן קצוב של כ

שכזו אכן היו  תקופה קצובהלמשך לצעירים להדבק וליצור עמידות. 

קרה בחודשים הראשונים אכן כפי ש) ,המבוגרים מסוגלים להסתגר בבתיהם

תוך ידיעה שיש קרן אור  ,ולהיות ממוגנים בצורה מקסימלית (למגיפה

קרובה בקצה המנהרה. במצב זה התחלואה והתמותה בהם היתה נמוכה 

עם תמותה כבר אחרי המגיפה משמעותית ביותר לעומת המצב כעת והיינו 

          .קטנה בהרבה וללא פגיעה  כלכלית משמעותית

שאינו  ,עד הגעת החיסון האוכלוסיהכל הנסיון למנוע הדבקה של 

מובטח ויכול להתאחר, גורמת להמשך ללא סוף של המגיפה תוך 



, שלא נותנים לאוכלוסיית הסיכון גלים נישנים וסגרים חוזריםכדי 

 כל תקווה נראית לעין.  

 ,גם אם משטיחים קמעא את העקומה, השטח מתחתיה נותר בעינו

מספר הנדבקים המצטבר לא הקטנה כלל של לוללא שום שנוי 

 .באוכלוסיית הסיכון

 

 : הדבר החמור ביותרוזה  התוצאה היא המצב הקיים כעת

 

יוצאים אט אט  - התוחלתמיואשים מהבדידות וחוסר המבוגרים ה 

 .ובבתי המסחר, באוטובוסים הם נראים שוב במרפאות . מבתיהם

, בלתי ממוגנים 90 -וה 80-אני רואה אותם במרפאתי בגילאי ה

סופם שיידבקו בשיעור גבוה וכך התחלואה הקשה ו ,כיאות

 אף היא.  תעלהבהם  והתמותה

 

, שההתמקדות בפרוייקטים הנ"ל הסיטה את תשומת הלב יש לצייןבנוסף, 

 הרחבה והכפלה של. חיזוק בתי החוליםשל  החשובה כל כךגם מהמטרה 

והצוותים לטפול נמרץ לא בוצעו במשך חצי שנה. לא די שלא  המיטות מספר

לא דאגו להרחיב את  אףאלא  ,ית הסיכוןימיקדו את הכל למיגון אוכלוס

 עת תעלה בהם התחלואה הקשה. ,שיטפלו בהם ,צוותי הרופאים והאחיות

 

 בו מהנדבקים המכריע ושהרוב באויר טיפתית המועבר נגיף ב.

 ואיכוני אפידמיולוגיים מעקבים בשום לעצירה ניתן לא, אסימפטומטים

 לא אחרים רבים, שיזוהה נדבק כל על. שיהיו ככל ויקרים מתוחכמים, כ"שב

 לא שלעולם – הרוח נגד מלחמה זו. אחרים להדביק וימשיכו לעולם ייוודעו

 מין במחלות רלבנטית הדבקה שרשרות קטיעת. ארוך בטווח, תצליח

 שום וללא באויר טיפתית המועברת וירלית במחלה ולא במגע המועברות

 .הנדבקים של המכריע ברוב סימפטומים

 

שחייהם נהרסים  ,התחושה שהולכת ומתגבשת בקרב הצעירים היאג. 

         באופן שיטתי על ידי הנהגת המדינה בלי שנאמרת להם האמת כהווייתה.

, החברהנהרסו. חיי חינוכם והכשרתם  פרנסתם ומטה לחמם חרבו. 

 חוקים דרקונייםבאופן כוחני בוהפנאי היו ואינם. כל זה נעשה  החופשה

 ולו פעם אחת את האמת בגלוי: ,בלי לומר להםאך  י, בפיקוח משטרתו

 



 בשבילכם.  ןהגזירות האלה שהורסות את חייכם אינ

 אתם ללא סיכון כלל למחלה משמעותית מקורונה.  

 המטרה היא להגן על המבוגרים ובעלי גורמי הסיכון. 

שאין להרהר אחריה ושאין נעלה  ,אכן מטרה נאצלת של סולידריות מחוייבת

 אך עדיין ראוי היה לומר זאת לצעירים בגלוי.  - ממנה

 

  מדוע הדברים לא נאמרו להם מעולם?

 

 ,אחרותלבחון ברצינות חלופות  –כי ברור שתתעורר מיד הקריאה הגדולה 

 שיאפשרו להגן על המבוגרים בלי להרוס את חיי הצעירים. 

 

ע"י  והיא נחסמת בישראל מתחילת המגיפה בחינת חלופה שכזו לא נעשתה

 קובעי המדיניות.

 

בהצעה הנ"ל, למקד  חצי שנה ולא התנהל אפילו דיון אחד בקבינט הקורונה

הסיכון בלבד אף שעומדים  את כל המשאבים והכישורים למיגון אוכלוסית

 מאחורי הצעה זו מאות ואולי אלפי רופאים ומדענים.

 

בהנהגת  בקרב תושבי ישראל השוררת ,העמוק חוסר האמוןתחושת 

 ,להעדר שתוף הפעולההיא זו שמובילה  בהובלת משבר הקורונה, המדינה

שהולך וגובר ויסכל את יעילותו של כל סגר, דורסני והדוק ככל שיהיה, 

  דאי בטווח הארוך.בוו

 

התלמידים , הסטודנטים , החיילים, בחורי הישיבות ושאר  –הצעירים 

)מלבד  שום צעירים חולים משמעותיתסביבם הרי רואים שאין  - צעיריםה

 ,והולכת ומחלחלת בקירבם ההכרה מקרים נדירים וחריגים באופן קיצוני(

ומאידך  ,שהשלטון נוהג בהם בחוסר תום עמוק, לא אומר להם את האמת

שגם יגנו על  ,לבחון ברצינות חלופות אחרות - למענםלא עושה שום מאמץ 

 המבוגרים וגם ימנעו את חורבן חיי  הצעירים.

 

 

 

 

 

 

 

 



 "ובעלי גורמי הסיכון "מיגון המבוגרים גישת

 

למיגון אוכלוסיית המבוגרים   - התושיה, היצירתיות והמשאבים כל מיקוד

 . בלבדובעלי גורמי הסיכון 

 

הפסקה מיידית של כל בדיקות הנגיף לחולים אסימפטומטיים. הבדיקות 

 ווקים לטיפול תרופתי ספציפי לנגיף איבוצעו רק בחולים מאושפזים או הזק

 אלה שחייבים להיות במגע כלשהו עם מבוגרים/בעלי גורמי סיכון.באו 

 

 של כל החקירות האפידמיולוגיות  הפסקה מיידית

 

 הפסקה מיידית של כל איכוני השב"כ

 

 שאינם זקוקים להם ,סגירת המלוניות לנדבקים

 

למימוש גישה זו )דרך שהצעתי עוד במרץ בתחילת  ,אציע להלן דרך אחת

שלו מיטב  ,אך ברי לי ,המגיפה במכתבים חוזרים לגורמים הקובעים(

 ו, ז נאצלת להתמקד במטרה מתבקשיםהמומחים והמדענים של ישראל היו 

 אף טובות ממנה: ,נוספותרבות גם דרכים  היו מועלותמן הסתם 

 

 מטופלים.  1,000-1300לכל  רופא משפחה יש כ

 ,משרד הבריאות פונה לכל רופא משפחה לברור מתוך מטופליו את אלה

 שלהערכתו הקלינית נמצאים בקבוצת הסיכון למחלה משמעותית מקורונה. 

 הנתונים נשלחים בקובץ אקסל פשוט למשרד הבריאות בתוך כשבועיים.

משרד הבריאות מקבל תקציב של מליארדים אותם הוא מקצה להכשרה 

צעירים בריאים מקרב מאות אלפי המובטלים ומן  –מהירה של כוח אדם 

שכולם יגויסו למטרה הקדושה של מיגון  ,מתנדביםהסתם גם לאלפי 

 אוכלוסית המבוגרים ובעלי גורמי הסיכון.

 

 יום יומים, כי גם התפקיד פשוט בתכלית: –ההכשרה היא קצרה מאוד 

 

 בעלי גורמי סיכוןומבוגרים  5-10כל אחד מהעובדים האלה אחראי ל 

החודשים הקרובים. הוא  3-4ב  למנוע את הדבקותם –ותפקידו אחד ויחיד 

 ח בחודש כשהביצוע פשוט:"אלף ש 15-20מקבל על כך שכר מכובד של 

במצבו. לומר  באמתלהתקשר למבוגר כל בוקר ולשאול לשלומו. להתעניין 

לו: אני תלוי בך. פרנסת משפחתי וילדיי תלויה בכך שלא תידבק בקורונה. 



ואני עלול לאבד קרה הדבר תת דין וחשבון כיצד אם חלילה תידבק אדרש ל

 את מטה לחמי. 

מקטינה דרמטית את סיכויי  ,שתיערך כל יום ,רק שיחת עידוד קצרה זו

 בקורונה. מבוגרהדבקותו של אותו 

 העובד ממשיך ואומר: 

ובלי שתידבק?  בביטחהמה תוכניותיך היום? איך נוכל יחד לעבור את היום 

אוכל לסייע לבצע ביקור טלפוני. אתה רוצה לקנות  –אתה רוצה לבקר רופא 

בא נחשוב אולי אוכל לסייע שיגיע משלוח לביתך או לוודא  –בסופרמרקט 

 שאכן אתה ממוגן היטב ובאופן מקסימלי?

אתה חייב לגשת לבנק? בא ננסה לבצע את הפעולות הנדרשות בטלפון או 

 בלי צורך להסתכן ולצאת לסניף הבנק עצמו. באינטרנט

אתה רוצה לפגוש את הנכדים היום ? בא נחשוב יחד איך אסייע לך לקיים 

אולי באויר הפתוח ובמיגון מקסימלי וריחוק ראוי של  –זאת באופן בטוח 

ואולי אין מנוס מלוותר על פעילות זו ולהסתפק בשיחת זום וכו'  ,כולם

 שאסייע לך לבצעה?

 

מיגון מתגייסים ל שכולם –עצם התהודה שתיווצר במדינת ישראל כולה 

היתה  –שאין למעלה הימנה  נאצלתמטרה  -האוכלוסיה הרגישה והפגיעה 

במדינת  והמסורים מביאה להתגייסות עצומה של כל הכוחות הטובים 

 זו.  חשובהלמטרה  מכשרונם וממסירותם, לתרום מבקשיםכולם היו  .ישראל

 

המבוגרים היו קשובים למיקוד כל השיח בהם והיו אוזרים כוחות להשמר 

 ח'.  3-4לזמן הקצוב של  ,עם כל הקושי הכרוך בכך ולהסתגר, ולהתמגן

 

שתרומתה  חיונית,: משימה חיזוק בתי החולים ומחלקות לטיפול נמרץ

בכל  ויום, הצלת חיי אדם תימשך גם אחרי חלוף מגיפת הקורונה. בכל יוםל

טיפול נמרץ בישראל נאלצים להכריע את מי לקבל ומי לא, החלטה לה מחלק

. הגדלה משמעותית של מחלקות הבעלת השלכה ברורה לשרידות החול

. תקנים לרופאים ואחיות לתמידלט"נ תהיה ברכה למדינת ישראל 

אך גם גיוס המאות  ,והכשרתם לוקחת זמן והיתה צריכה להתחיל מזמן

 ,ננים, מלאי עיזוז וניצוץ בעינייםם ורעצעירי הרבות של מסיימי סטז'

ישמחו  ם. הםחודשים רבים ואף יותר להתחלת התמחותבבית מחכים ש

להתגייס בשכר מלא להכשרה מהירה ועזרה מסיבית במחלקות לטפול 

הכשרת קאדר  נמרץ ויהוו סיוע רב ערך לצוות הקיים הקורס תחת העומס.

מדינת ישראל לעת כזה של רופאים לגישה לעבודה בטיפול נמרץ תתרום ל

שחלילה עלול להתרגש עלינו כמו מלחמה, רעידת אדמה,  ,משבר עתידי

 ., חס ושלוםאסון סביבתי אחר או מגיפה



 

 הכל ימוקד למיגון המבוגרים ובעלי גורמי הסיכון.

 

חוזרים לפעילות מלאה  - הצעירים יותר וללא גורמי סיכון - שאר האוכלוסיה

כ "שב ואיכוניפידמיולוגים ורגילה בכל שטחי החיים, ללא שום מעקבים א

שתאפשר אחר כך גם  ,יצרו עמידותיהם יידבקו ויחלימו במהירות ו כלשהם.

 לחזור לחיים רגילים משתחלוף המגיפה.  ,לאט ובזהירות ,למבוגרים

יכולים להדבק בכלל בקורונה  20%שלמעשה רק  ,הקיימת כעת היא ההבנה

אך גם אם המספר  קודמים,, מנגיפי קורונה רגילים עקב חסינות צולבת

 בגישה זו. אין בכך כלל כדי למנוע את ההגיון ,גבוה יותר

 

רק  ותבאחת ומבוצע מופסקותעשרות אלפי הבדיקות לקורונה היו כאמור, 

 בשיקול קליני לחולים מאושפזים, חולים הזקוקים לטיפול ספציפי וכו'. 

הופכים כולנו  רבה כך "מספר הנדבקים" היה יורד דרמטית והיינו במהירות

תוך כדי הורדת  -אך בעיקר   - בעולם באופן חופשילמדינה ירוקה, הטסה 

 . מניעת כל שבר כלכליבו באופן משמעותי התמותה 

 

  להערכה ויוקרה בעולם כולו. עם ישראל ומנהיגיו היו זוכים

חשיבה עצמאית, סולידריות ישראל היתה יכולה להיות מופת של  מדינת

ללא  -ללא פטרוניזם וכפיה דורסנית ובעיקר  –והתגייסות הדדית 

שסופו  ,נוסח "מגדל בבל" גלובלי, ויליוהשתעבדות לנרטיב חרדתי וא

את הצורך לחשוב מחדש  העולם אומותגם שאר שיבינו עת להתפורר מ

ובחירה  חשיבה עצמאית –שכל מהותו  ,ולהפעיל את צלם האלוהים שבליבם

 חופשית. 

 

 בתודה ובתקווה

 

 ד"ר רוכברגר שמואל


