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הנדון בקשה לדחות את בקשת הממשלה להארכת תוקפה של ההכרזה על מצב חירום 

אדוני יושב הראש, 
אנו מבקשים מחברי הועדה לשקול בכובד ראש מתן הארכה נוספת לתקנות חרום שלעניין ענף התיירות מהוות 
איום קיומי. הסיבות לבקשתנו טובות ויפות עבור כלל ענפי הכלכלה בישראל הסובלים עד כדי איום על קיומם, 

מהתנהלות המדינה באמצעות הכרזת מצב החירום: 

ניהול ענייני המדינה מתוקף הכרזה על מצב חירום עומד בסתירה להכרזות הממשלה וגורמי המקצוע, כי  1.
צורך לנהל את חיינו לצד ועם הקורונה. לאחר שנה וחצי יש מקום לשקול ניהול של ״שגרת חירום״ בניגוד 

לכוונת ניהול של ״מצב חירום״. 

בלשון הבקשה מתוארים נתוני השיא של התחלואה בגל השלישי עבורם התבקשה הכנסת לאשר את אותן 2.
תקנות החירום המבוקשות כיום. עתה לאחר חיסון למעלה משישים אחוז מהאוכלוסיה בישראל חברי הועדה 
עומדים בפני אותם נתוני שיא ומתבקשים לעשות עוד מאותו הדבר. מתן תקנות החירום בעבר לא הוכיחו 

הצלחה המצדיקה אישור הבקשה כיום. 

מדינת ישראל הינה מהמובילות בעולם באחוז אזרחיה המחוסנים ובכל זאת היא מנהלת מדיניות הדומה 3.
מאוד למדינות שאחוז המחוסנים בהם נמוך במיוחד. מדינות שאינן נהנות מרמת חיסונים כפי שקיימת 

בישראל, מקיימות שגרת חיים שאינה מוגבל בתקנות חירום משתקות כמבוקש היום מחברי הועדה. 

מניירות העמדה המקצועים המונחים לפני חברי הועדה עולה מסקנה ברורה, ממשלת ישראל מבקשת לנהל 4.
בעיקר את סף הקריסה במערכת הבריאות שאינה זזה מגבולות ה-1000 כמעט מאז פרוץ המשבר. תקנות 

חירום לא נועדו לכסות על כשל תפעולי של הגדלת סף הקריסה לחולים קשים במערכת הבריאות. 

במסגרת הבקשה מצוין כי מקור התחלואה הינו יבוא מחו״ל. יש לכפור באמירה זאת כאילו ניתן למנוע יבוא 5.
או יצוא של המחלה או וריאנטים שלה. ניו-זילנד ואוסטרליה הם הוכחה כי ניסיון להגביל ״יבוא״ בנושא אינו 
בר משמעות ואפשרות. לא מיותר לציין כי ככל שנושא ״היבוא״ היה ממשי היו הגורמים המקצועיים אמורים 
להציג בפני חברי הועדה גם את הנתונים הרלוונטים ליבוא משטחי הרשות הפלסטינית. מידי יום נכנסים 
לישראל כ-130 אלף פלסטינים לעבודה בישראל, עוד כמה עשרות אלפים נכנסים דרך מעברי גבול לא 
חוקיים ובנוסף כ-250 אלף פלסטינים חיים יחד עם אזרחי מדינת ישראל המתגוררים בשטחי סי ותנועתם 

לישראל אינה מוגבלת או מנוטרת. גבולות הארץ פרוצים הלכה ולמעש. 
	



	
 הניסיון לתלות את בעיית התחלואה בישראל בנתב״ג, המשופע ישירות מתקנות החירום שבכוונת הועדה 6.

להפקיד בידי הממשלה, מופרח מיסודו. שנה וחצי מאז תחילת המשבר ועדיין נתב״ג הוא השעיר לעזאזל. 

אנו מבקשים כי חברי הועדה ידרשו לקבל נתונים מפולחים לפי סוגי אוכלוסיות העוברים בנתב״ג ואחוזי 7.
התחלואה המשוייכים לכל אחת מהקבוצות. במסגרת פיילוט שניהלה המדינה לכניסת תיירים מאורגנים 
ומפוקחים לישראל נמצא כי תיירים אלו, שתרומתם לכלכלת הפריפריה עצומה, ״יבאו״ לישראל 0 (במילים 

אפס) אחוזי תחלואה. מה טעם להגביל ולבטל תנועה זאת בנתב״ג שחשיבותה לכלכלה קריטית. 

עפ״י הנתונים המובאים בפני הועדה מתוך כ- 3 מיליון לא מחוסנים כ-2 מיליון הינם בני נוער ועוד מיליון 8.
מבוגרים. אנו סבורים כי במקום לנהל מדיניות רוחבית עיוורת ולא ממוקדת, יכולה וצריכה המדינה לנהל 
כניסת תיירים מחוסנים בלבד ואשר תנועתם מנוטרת ומפוקחת, בתוכניות הנמנעות ממגע עם בני הנוער 
ואזורי הריכוז בהם נמצאת האוכלוסיה המבוגרת שאינה נחוסנת. הלכה ולמעשה על התיירים המחוסנים 

שגם נדרשים לשתי בדיקות שליליות בנוסף לבדיקה סרולוגית בהגעה, צריך להגן ולא להתגונן מפניהם.  

הגיעה העת שחברי הועדה ידרשו מגורמי המקצוע להביא בפניהם החלטות ליישום כיצד ניתן לנהל שגרת 9.
חיי כלכלה לצד הקורונה ולא רק בקשות לאישור תקנות חירום. 

במסגרת הנתונים מטעם משרד הבריאות, נאמר: ״מועילות החיסונים במניעת אשפוזים ותחלואה קשה 10.
נותרה גבוה ונאמדת על כ-92%״. על רקע נתון זה יש לדחות את הבקשה לניהול חיינו תחת משטר של 

תקנות חירום ולבקש אלטרנטיבה למדיניות הנוכחית שלא השתנתה בפועל מאז פרוץ המגיפה. 

מכל שפורט עד כאן אנו מבקשים מחברי הועדה לשקול בכובד ראש את הבקשה ולדרוש לפחות שינויים כאלה 
שיאפשר גם קיומנו הכלכלי שהינו חשוב לא פחות מהבטחת חיסון נגד מחלת הקורונה.  

בכבוד רב ובתודה 
יוסי פתאל  
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